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Wiadomości
Urzędu Patentowego RP
Warszawa, dnia 25 stycznia 2021 r.

CZĘŚĆ I

Ogłoszenia o udzielonych prawach

Nr 2

4

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO	Nr 2/2021

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 236 451 do nr 236 600)
w)

część zgłoszenia będzie rozpatrywana jako zgłoszenie wzoru użytkowego

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

(11) 236507
(41) 2020 03 09
A01D 34/73 (2006.01)
426812 (22)
2018 08 27
PIETRZAK EDMUND, Sańbórz (PL)
PIETRZAK EDMUND DITTA-SERIA, Żdżary (PL)
Ostrze tnące

(B1) (11) 236530
(41) 2020 08 24
(51) A01H 4/00 (2006.01)
A01H 6/46 (2018.01)
(21) 428948 (22)
2019 02 18
(72)	GAJECKA MONIKA, Nowe Chechło (PL); SZAREJKO IWONA,
Katowice (PL); CHMIELEWSKA BEATA, Szałsza (PL); JELONEK
JANUSZ, Częstochowa (PL); ZBIESZCZYK JUSTYNA, Katowice (PL)
(73) UNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH, Katowice (PL)
(54) Sposób izolacji i inicjacji kultury in vitro mikrospor z wykorzystaniem stadium wczesno-średniego do średniego u jęczmienia jarego
(B1) (11) 236531
(41) 2020 08 24
(51) A01H 4/00 (2006.01)
A01H 6/46 (2018.01)
(21) 428949 (22)
2019 02 18

Nr 2/2021
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(72)	GAJECKA MONIKA, Nowe Chechło (PL); SZAREJKO IWONA,
Katowice (PL); CHMIELEWSKA BEATA, Szałsza (PL); JELONEK
JANUSZ, Częstochowa (PL); ZBIESZCZYK JUSTYNA, Katowice (PL)
(73) UNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH, Katowice (PL)
(54) Sposób izolacji i inicjacji kultury in vitro mikrospor z wykorzystaniem stadium wczesno-średniego do średniego u jęczmienia jarego
(B1) (11) 236472
(41) 2019 12 02
(51) A01J 7/02 (2006.01)
(21) 425657 (22)
2018 05 21
(72) SZCZYGLAK PIOTR, Olsztyn (PL); MIKOŁAJCZAK PAWEŁ,
Olsztyn (PL)
(73)	NEW WAVE INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Radom (PL)
(54) Zespół urządzeń do oraz sposób dozorowania procesu mycia
zbiorników transportowych
(B1) (11) 236548
(41) 2019 06 03
(51) A21C 1/00 (2006.01)
A21C 1/02 (2006.01)
A21C 1/06 (2006.01)
A21D 8/02 (2006.01)
(21) 423636 (22)
2017 11 29
(72) FLIZIKOWSKI JÓZEF, Bydgoszcz (PL); TOMPOROWSKI
ANDRZEJ, Rynarzewo (PL); KRUSZELNICKA WERONIKA,
Bydgoszcz (PL); SADKIEWICZ JÓZEF, Bydgoszcz (PL)
(73) UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY
IM. JANA I JĘDRZEJA ŚNIADECKICH W BYDGOSZCZY, Bydgoszcz (PL)
(54) Miesiarka śrubowo-kulowa i sposób miesienia ciast średniej
i twardej konsystencji
(B1) (11) 236595
(41) 2018 12 03
(51) A23B 7/01 (2006.01)
A23L 3/54 (2006.01)
A23L 5/30 (2016.01)
A23L 19/00 (2016.01)
(21) 421709 (22)
2017 05 25
(72) WIKTOR ARTUR, Józefosław (PL); NOWACKA MAŁGORZATA,
Warszawa (PL); DADAN MAGDALENA, Żelków Kolonia (PL);
RYBAK KATARZYNA, Warszawa (PL); WITROWA-RAJCHERT DOROTA,
Warszawa (PL)
(73) SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO
W WARSZAWIE, Warszawa (PL)
(54) Sposób obróbki wstępnej surowców roślinnych przed procesem
suszenia
(B1) (11) 236597
(41) 2019 01 14
(51) A23G 1/42 (2006.01)
A23G 9/48 (2006.01)
A23G 1/46 (2006.01)
(21) 422120 (22)
2017 07 04
(72) POLAK ELŻBIETA, Łódź (PL); MARKOWSKA JOANNA, Łódź (PL)
(73) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE GETAK’S
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Suwałki (PL)
(54) Czekolada do powlekania masy lodowej i sposób jej wytwarzania
(B1) (11) 236517
(41) 2020 06 29
(51) A23L 3/3409 (2006.01)
C12C 1/16 (2006.01)
(21) 428201 (22)
2018 12 17
(72) DOMAŃSKI JAROSŁAW, Łódź (PL); ŚMIGIELSKI KRZYSZTOF,
Łódź (PL); KRĘGIEL DOROTA, Łódź (PL); DZIUGAN PIOTR, Zgierz (PL);
BERŁOWSKA JOANNA, Łódź (PL); CIECIURA-WŁOCH WERONIKA,
Bełchatów (PL)
(73) POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Łódź (PL)
(54) Sposób usuwania tlenu z pożywek fermentacyjnych sterylizowanych metodą ozonowania
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(B1) (11) 236586
(41) 2018 05 21
(51) A24D 3/02 (2006.01)
(21) 419518 (22)
2016 11 19
(72) CIEŚLIKOWSKI BARTOSZ, Przysucha (PL); LISOWSKI ANDRZEJ,
Kielce (PL)
(73) INTERNATIONAL TOBACCO MACHINERY POLAND SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Radom (PL)
(54) Urządzenie podające do podawania ciągłego materiału taśmowego do ciągłego pasma materiału włóknistego na maszynie
do wytwarzania sztabek prętopodobnych przemysłu tytoniowego
i maszyna do wytwarzania sztabek prętopodobnych
(B1) (11) 236587
(41) 2018 05 21
(51) A24D 3/02 (2006.01)
(21) 419519 (22)
2016 11 19
(72) CIEŚLIKOWSKI BARTOSZ, Przysucha (PL); LISOWSKI ANDRZEJ,
Kielce (PL)
(73) INTERNATIONAL TOBACCO MACHINERY POLAND
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Radom (PL)
(54) Urządzenie podające do podawania ciągłego materiału nitkowego do ciągłego pasma materiału włóknistego na maszynie
do wytwarzania sztabek prętopodobnych przemysłu tytoniowego
i maszyna do wytwarzania sztabek prętopodobnych
(B1) (11) 236594
(41) 2018 12 03
(51) A47F 3/00 (2006.01)
G01G 19/52 (2006.01)
G01G 19/42 (2006.01)
(21) 421646 (22)
2017 05 19
(72) POLLAK ARTUR, Gliwice (PL); GRUCELA KRZYSZTOF,
Warszawa (PL); MICZEK ŁUKASZ, Warszawa (PL);
MAŁACHOWSKI EDWARD, Radom (PL)
(73) PERFECT DATA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Białystok (PL)
(54) Urządzenie do ekspozycji i sprzedaży towarów
(B1) (11) 236513
(41) 2020 03 23
(51) A47L 13/22 (2006.01)
A47L 13/24 (2006.01)
A61L 2/22 (2006.01)
A01N 37/02 (2006.01)
A01N 65/00 (2009.01)
C11D 7/26 (2006.01)
C11D 17/04 (2006.01)
(21) 427066 (22)
2018 09 18
(72) BAGNIEWSKI DARIUSZ, Rąbień (PL)
(73) WOBA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Łódź (PL)
(54) Mop z kompozycją antybakteryjną
(B1) (11) 236514
(41) 2020 03 23
(51) A47L 13/22 (2006.01)
A47L 13/24 (2006.01)
A61L 2/22 (2006.01)
A01N 37/02 (2006.01)
A01N 65/00 (2009.01)
C11D 7/26 (2006.01)
C11D 17/04 (2006.01)
(21) 427068 (22)
2018 09 18
(72) BAGNIEWSKI DARIUSZ, Rąbień (PL)
(73) WOBA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Łódź (PL)
(54) Sposób wytwarzania mopa z kompozycją antybakteryjną
(B1) (11) 236511
(41) 2020 03 23
(51) A47L 17/00 (2006.01)
A47L 13/17 (2006.01)
A01N 37/00 (2006.01)
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A01N 65/00 (2009.01)
A61L 2/22 (2006.01)
C11D 7/26 (2006.01)
C11D 17/04 (2006.01)
(21) 427060 (22)
2018 09 18
(72) BAGNIEWSKI DARIUSZ, Rąbień (PL)
(73) WOBA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Łódź (PL)
(54) Zmywak z kompozycją antybakteryjną
(B1) (11) 236512
(41) 2020 03 23
(51) A47L 17/00 (2006.01)
A47L 13/17 (2006.01)
C08J 9/36 (2006.01)
A61L 2/22 (2006.01)
A01N 37/02 (2006.01)
A01N 65/00 (2009.01)
C11D 7/26 (2006.01)
C11D 17/04 (2006.01)
(21) 427062 (22)
2018 09 18
(72) BAGNIEWSKI DARIUSZ, Rąbień (PL)
(73) WOBA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Łódź (PL)
(54) Sposób wytwarzania zmywaka z kompozycją antybakteryjną
(B1) (11) 236466
(41) 2019 11 18
(51) A61B 5/00 (2006.01)
A61B 5/103 (2006.01)
A61B 5/11 (2006.01)
A63B 22/16 (2006.01)
A63B 23/035 (2006.01)
(21) 425457 (22)
2018 05 08
(72) TUTAK JACEK STANISŁAW, Rzeszów (PL);
FRĄCZEK MAGDALENA, Przeworsk (PL)
(73) POLITECHNIKA RZESZOWSKA IM. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA,
Rzeszów (PL)
(54) Urządzenie mechatroniczne, zwłaszcza do rehabilitacji równowagi
(B1) (11) 236575
(41) 2017 02 13
(51) A61B 17/068 (2006.01)
A61B 17/32 (2006.01)
(21) 413363 (22)
2015 07 31
(72) BRODACZEWSKI WIESŁAW, Józefów (PL);
DECEWICZ ANDRZEJ, Nottingham (GB); REDOSZ RADOSŁAW,
Warszawa (PL)
(73)	Grena Limited, Brentford (GB)
(54) Jednorazowa jednostka zespalająca
(B1) (11) 236593
(41) 2018 11 19
(51) A61H 33/14 (2006.01)
A61N 2/08 (2006.01)
(21) 421544 (22)
2017 05 09
(72) FEDIUK WŁADYSŁAW, Gdańsk (PL); CHUKHRAYEV MYKOLA,
Kijów (UA)
(73) FEDIUK WŁADYSŁAW, Gdańsk (PL)
(54) Zestaw fizjoterapeutyczny z komorą ciśnieniową
(B1) (11) 236474
(41) 2019 12 02
(51) A61J 7/04 (2006.01)
B65D 83/04 (2006.01)
(21) 425691 (22)
2018 05 23
(72) TUTAK JACEK STANISŁAW, Rzeszów (PL); KRUK MARIUSZ,
Nowosielce (PL)
(73) POLITECHNIKA RZESZOWSKA IM. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA,
Rzeszów (PL)
(54) Sposób dawkowania leków lub suplementów diety, zwłaszcza
mających formę tabletek

(B1) (11) 236475
(41) 2019 12 02
(51) A61J 7/04 (2006.01)
B65D 83/04 (2006.01)
(21) 425692 (22)
2018 05 23
(72) TUTAK JACEK STANISŁAW, Rzeszów (PL); KRUK MARIUSZ,
Nowosielce (PL)
(73) POLITECHNIKA RZESZOWSKA IM. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA,
Rzeszów (PL)
(54) Urządzenie do dawkowania leków lub suplementów diety,
zwłaszcza mających formę tabletek
(B1) (11) 236476
(41) 2019 12 02
(51) A61J 7/04 (2006.01)
B65D 83/04 (2006.01)
(21) 425693 (22)
2018 05 23
(72) TUTAK JACEK STANISŁAW, Rzeszów (PL); KRUK MARIUSZ,
Nowosielce (PL)
(73) POLITECHNIKA RZESZOWSKA IM. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA,
Rzeszów (PL)
(54) Sposób dawkowania leków lub suplementów diety, zwłaszcza
mających formę tabletek
(B1) (11) 236477
(41) 2019 12 02
(51) A61J 7/04 (2006.01)
B65D 83/04 (2006.01)
(21) 425694 (22)
2018 05 23
(72) TUTAK JACEK STANISŁAW, Rzeszów (PL); KRUK MARIUSZ,
Nowosielce (PL)
(73) POLITECHNIKA RZESZOWSKA IM. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA,
Rzeszów (PL)
(54) Urządzenie do dawkowania leków lub suplementów diety,
zwłaszcza mających formę tabletek
(B1) (11) 236460
(41) 2019 10 07
(51) A61K 31/522 (2006.01)
A61K 35/741 (2015.01)
A61K 36/06 (2006.01)
(21) 425124 (22)
2018 04 04
(72) DĄBROWSKA-MAŚ ELŻBIETA, Dąbrowa (PL)
(73) DĄBROWSKA-MAŚ ELŻBIETA, Dąbrowa (PL)
(54) Kompozycja priobiotyczna zawierająca priobiotyk, składnik
detoksykacyjny i kofeinę
(B1) (11) 236566
(41) 2014 06 23
(51) A61K 38/08 (2019.01)
A61K 38/10 (2006.01)
A61K 38/16 (2006.01)
C07K 7/06 (2006.01)
C07K 7/08 (2006.01)
C07K 14/00 (2006.01)
A61P 31/00 (2006.01)
A61P 31/02 (2006.01)
A61P 31/04 (2006.01)
A61P 31/10 (2006.01)
(21) 402070 (22)
2012 12 17
(72) CICHY JOANNA, Kraków (PL); BANAŚ MAGDALENA, Kraków (PL);
MURZYN KRZYSZTOF, Kraków (PL); ZABEL BRIAN A., Redwood City (US)
(73) UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI, Kraków (PL)
(54) Peptyd chemerynowy, kompozycja farmaceutyczna zawierająca
taki peptyd, oraz jego zastosowanie
(B1) (11) 236489
(41) 2020 01 13
(51) A61M 1/10 (2006.01)
A61M 5/142 (2006.01)
(21) 426220 (22)
2018 07 06
(72) POLAŃCZYK ANDRZEJ, Łódź (PL); POLAŃCZYK MACIEJ,
Łódź (PL); PIECHOTA-POLAŃCZYK ALEKSANDRA, Łódź (PL);
PODGÓRSKI MICHAŁ, Łódź (PL)
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(73) POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Łódź (PL)
(54) Pulsator hemodynamiczny do rekonstrukcji pulsacyjnego przepływu krwi w naturalnych i sztucznych naczyniach krwionośnych
w warunkach ex-vivo
(B1) (11) 236596
(41) 2018 12 17
(51) A62C 2/24 (2006.01)
A62C 37/46 (2006.01)
F15B 15/14 (2006.01)
F15B 15/26 (2006.01)
E05F 15/50 (2015.01)
(21) 421818 (22)
2017 06 07
(72) CZARNOTA ZBIGNIEW, Wola Rafałowska (PL)
(73) CZARNOTA ZBIGNIEW, Wola Rafałowska (PL)
(54) Siłownik pneumatyczny dwustronnego działania
(B1) (11) 236469
(41) 2019 12 02
(51) B01D 53/26 (2006.01)
F24F 11/30 (2018.01)
F24F 110/20 (2018.01)
(21) 425618 (22)
2018 05 18
(72) STOKOWSKI MARCIN, Malbork (PL); KULIŃSKI KAROL, Reda (PL);
WEJER JAN, Gdynia (PL)
(73) INSTYTUT OCEANOLOGII POLSKIEJ AKADEMII NAUK, Sopot (PL)
(54) Układ nadzorujący ustrój instrumentu pomiarowego przed
wpływem niepożądanej wilgoci
(B1) (11) 236552
(41) 2019 12 02
(51) B01D 65/08 (2006.01)
B01D 61/36 (2006.01)
B01D 69/00 (2006.01)
B01D 63/08 (2006.01)
(21) 425716 (22)
2018 05 25
(72)	GRYTA MAREK, Szczecin (PL); WESOŁOWSKA PATRYCJA,
Orzechów (PL)
(73) ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE, Szczecin (PL)
(54) Membrana do destylacji membranowej i sposób modyfikacji
membran do destylacji membranowej
(B1) (11) 236501
(41) 2020 01 27
(51) B01F 7/06 (2006.01)
B01F 15/00 (2006.01)
(21) 426448 (22)
2018 07 25
(72) MATURA DAWID, Andrychów (PL); KOSZTYŁA ROMAN,
Bielsko-Biała (PL)
(73) REDOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Bielsko-Biała (PL)
(54) Mieszadło zanurzalne
(B1) (11) 236523
(41) 2020 07 13
(51) B01J 31/22 (2006.01)
B01J 23/26 (2006.01)
C08G 65/26 (2006.01)
(21) 428498 (22)
2019 01 07
(72) BESTER KAROL, Łańcut (PL); BUKOWSKI WIKTOR, Rzeszów (PL);
BUKOWSKA AGNIESZKA, Rzeszów (PL)
(73) POLITECHNIKA RZESZOWSKA IM. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA,
Rzeszów (PL)
(54)	Homogeniczny katalizator chromowy, sposób jego wytwarzania, układ katalityczny zawierający ten katalizator oraz zastosowanie
tego układu katalitycznego
(B1) (11) 236464
(41) 2019 11 04
(51) B02C 17/00 (2006.01)
B03D 1/24 (2006.01)
(21) 425396 (22)
2018 04 27
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(72)	GAWENDA TOMASZ, Kraków (PL); FOSZCZ DARIUSZ, Kraków (PL);
SARAMAK DANIEL, Kraków (PL); KRAWCZYKOWSKI DAMIAN,
Przeginia Duchowna (PL)
(73)	AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA
STASZICA W KRAKOWIE, Kraków (PL)
(54) Urządzenie do rozdrabniania i flotacji
(B1) (11) 236482
(41) 2019 12 16
(51) B05B 7/08 (2006.01)
(21) 425866 (22)
2018 06 11
(72) BADYDA KRZYSZTOF, Warszawa (PL); KRAWCZYK PIOTR,
Głudna (PL); LEWANDOWSKI JANUSZ, Nowa Iwiczna (PL);
SIWIŃSKI JAN, Nowa Wieś (PL); MAŁEK MARCIN, Warszawa (PL);
PETELA ANDRZEJ, Bytom (PL); POKORSKI WOJCIECH, Piastów (PL);
ŻYLIK TOMASZ, Korzeniówka (PL)
(73)	ECOENERGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(54) Lanca wtryskowa do wprowadzania reagenta do kotłów energetycznych
(B1) (11) 236541
(41) 2020 08 10
(51) B21D 3/02 (2006.01)
B21D 1/02 (2006.01)
B21C 47/06 (2006.01)
B21C 47/22 (2006.01)
(21) 428836 (22)
2019 02 07
(72) DUDEK WOJCIECH, Warszawa (PL)
(73) DUDEK WOJCIECH POLSTAL ZAKŁAD PRODUKCJI
MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH, Warszawa (PL)
(54) Zespół prostownicy blachy oraz sposób prostowania blachy
(B1) (11) 236467
(41) 2019 11 18
(51) B22D 27/04 (2006.01)
B22C 9/00 (2006.01)
(21) 425566 (22)
2018 05 16
(72) SZELIGA DARIUSZ, Trzeboś (PL)
(73) POLITECHNIKA RZESZOWSKA IM. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA,
Rzeszów (PL)
(54) Sposób wytwarzania odlewów zwłaszcza z nadstopów niklu
(B1) (11) 236468
(41) 2019 11 18
(51) B22D 27/04 (2006.01)
B22C 9/00 (2006.01)
(21) 425567 (22)
2018 05 16
(72) SZELIGA DARIUSZ, Trzeboś (PL); KUBIAK KRZYSZTOF,
Rzeszów (PL); SIENIAWSKI JAN, Rzeszów (PL)
(73) POLITECHNIKA RZESZOWSKA IM. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA,
Rzeszów (PL)
(54) Izolacja formy odlewniczej zwłaszcza do wytwarzania odlewów
z nadstopów niklu
(B1)
(51)
(21)
(72)
(73)
(54)

(11) 236462
(41) 2019 10 21
B22D 41/54 (2006.01)
425299 (22)
2018 04 20
DOMAGAŁA-GOLENIOWSKA AGNIESZKA, Tychy (PL)
PEDMO SPÓŁKA AKCYJNA, Tychy (PL)
Zasypka do zamknięć suwakowych i sposób jej wytwarzania

(B1) (11) 236478
(41) 2019 12 02
(51) B23K 9/04 (2006.01)
(21) 425698 (22)
2018 05 24
(72) STYPUŁKOWSKI PIOTR, Siedlce (PL); BAREJA PAWEŁ, Siedlce (PL)
(73) OLAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Żabokliki (PL)
(54) Stalowy element rusztowania z powłoką antykorozyjną oraz
sposób wytwarzania stalowego elementu rusztowania z powłoką
antykorozyjną
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(B1) (11) 236502
(41) 2020 02 10
(51) B23K 9/28 (2006.01)
B23K 37/00 (2006.01)
(21) 426561 (22)
2018 08 06
(72) MACHNICKI RADOSŁAW, Pogwizdów Nowy (PL); BUĆ
WITOLD, Rzeszów (PL); DĄBEK MATEUSZ, Ropczyce (PL)
(73)	ELEKTROMONTAŻ RZESZÓW SPÓŁKA AKCYJNA, Rzeszów (PL)
(54)	Głowica do spawania szwów wzdłużnych prostoliniowych wewnątrz stalowych półwyrobów rurowych
(B1) (11) 236480
(41) 2019 12 02
(51) B23K 20/12 (2006.01)
B23K 20/26 (2006.01)
B23K 20/24 (2006.01)
(21) 425707 (22)
2018 05 24
(72) WYDRZYŃSKI DAWID, Srogów Górny (PL); KUBIT ANDRZEJ,
Krosno (PL); BUCIOR MAGDALENA, Rzeszów (PL)
(73) POLITECHNIKA RZESZOWSKA IM. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA,
Rzeszów (PL)
(54) Urządzenie do podgrzewania narzędzia do zgrzewania tarciowego oraz sposób zgrzewania tarciowego
(B1) (11) 236540
(41) 2019 10 21
(51) B24C 7/00 (2006.01)
(21) 428812 (22)
2019 02 04
(72) POBOCHA MARCIN, Tokarnia (PL); SPADŁO SŁAWOMIR,
Skarżysko-Kamienna (PL)
(73) LAND REKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Nowiny (PL)
(54) Zawór ścierniwa, zwłaszcza piaskarki
(B1) (11) 236487
(41) 2020 01 02
(51) B24D 7/06 (2006.01)
B28D 1/00 (2006.01)
(21) 426045 (22)
2018 06 25
(72) KNAPIŃSKI MARCIN, Zawodzie (PL); RAJCZYK PAWEŁ,
Częstochowa (PL)
(73) POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA, Częstochowa (PL)
(54) Tarcza ścierna
(B1) (11) 236508
(41) 2020 03 09
(51) B25B 25/00 (2006.01)
B65B 13/02 (2006.01)
B21F 9/00 (2006.01)
(21) 426841 (22)
2018 08 29
(72) SZUSTA JAROSŁAW, Białystok (PL); DERPEŃSKI ŁUKASZ,
Białystok (PL)
(73) MITROSZEWSKI KAZIMIERZ PRZEDSIĘBIORSTWO TOOLCO,
Białystok (PL)
(54)	Napinacz ręczny do napinania taśmy opakowaniowej z tworzywa sztucznego
(B1) (11) 236524
(41) 2020 07 13
(51) B25B 25/00 (2006.01)
F16G 11/12 (2006.01)
(21) 428508 (22)
2019 01 07
(72) KWIETNIEWSKI MICHAŁ, Romanówka (PL);
BOGDANOWICZ ZDZISŁAW, Warszawa (PL)
(73) WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA
IM. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO, Warszawa (PL)
(54)	Napinacz cięgien
(B1) (11) 236461
(41) 2019 10 21
(51) B25J 9/00 (2006.01)
B25J 9/06 (2006.01)
(21) 425295 (22)
2018 04 20
(72) BUJANOWICZ JERZY, Lublin (PL)
(73) BUJANOWICZ JERZY, Lublin (PL)
(54) Chwytak robota

(B1) (11) 236492
(41) 2020 01 02
(51) B27C 3/00 (2006.01)
B27C 9/00 (2006.01)
(21) 426117 (22)
2018 06 28
(72) KLABIS JÓZEF, Dobrodzień (PL); MATUSEK MAREK,
Kochanowice (PL)
(73) KLABIS JÓZEF ASKLA AUTOMATYKA SERWIS, Dobrodzień (PL)
(54) Zespół transportowy wiertarki wielowrzecionowej do drewna
(B1) (11) 236499
(41) 2020 01 27
(51) B27G 13/04 (2006.01)
(21) 426395 (22)
2018 07 22
(72) PIEKUT MAREK, Łowisko (PL)
(73) REMET CNC TECHNOLOGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łowisko (PL)
(54)	Nóż tnący rębaka i sposób ułożenia zespołu noży tnących rębaka na wale rębaka
(B1) (11) 236525
(41) 2020 07 27
(51) B27K 9/00 (2006.01)
C12P 19/00 (2006.01)
(21) 428597 (22)
2019 01 17
(72) DOMAŃSKI JAROSŁAW, Łódź (PL); CIECIURA-WŁOCH
WERONIKA, Bełchatów (PL); PATELSKI PIOTR, Luciejów (PL);
DZIEKOŃSKA-KUBCZAK URSZULA, Leonów (PL);
DROŻDŻYŃSKI PIOTR, Łódź (PL); DZIUGAN PIOTR, Zgierz (PL)
(73) POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Łódź (PL)
(54) Sposób obróbki wstępnej słomy żytniej przeznaczonej na surowiec do procesów biotechnologicznych
(B1) (11) 236590
(41) 2018 08 27
(51) B29B 17/02 (2006.01)
B08B 11/02 (2006.01)
B09B 3/00 (2006.01)
C11D 7/50 (2006.01)
(21) 420504 (22)
2017 02 13
(72) SAKIEWICZ PIOTR, Gliwice (PL); PIOTROWSKI KRZYSZTOF,
Szałsza (PL); NOWOSIELSKI RYSZARD, Sośnicowice (PL)
(73) POLITECHNIKA ŚLĄSKA, Gliwice (PL)
(54) Środek do oczyszczania zadrukowanych odpadów polimerowych, sposób oczyszczania zadrukowanych odpadów polimerowych oraz urządzenie do realizacji sposobu
(B1) (11) 236470
(41) 2019 12 02
(51) B41M 3/14 (2006.01)
B41M 3/00 (2006.01)
H04N 1/405 (2006.01)
(21) 425648 (22)
2018 05 21
(72) DĄBROWSKI MARCIN, Łódź (PL)
(73)	EUROGRAPHIC GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczecin (PL)
(54) Sposób drukowania dokumentów zabezpieczonych z nadrukiem wielobarwnym
(B1) (11) 236516
(41) 2020 05 18
(51) B60G 21/055 (2006.01)
B62D 21/11 (2006.01)
(21) 427700 (22)
2018 11 08
(72) SZCZĘŚNIAK GRZEGORZ, Jaworze (PL); OSTROWSKI TOMASZ,
Bestwina (PL)
(73) SZCZĘŚNIAK POJAZDY SPECJALNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bielsko-Biała (PL)
(54) Układ stabilizacji przedniej osi pojazdu specjalnego
(B1) (11) 236452
(41) 2019 07 01
(51) B60P 1/54 (2006.01)
B60P 3/14 (2006.01)
(21) 424147 (22)
2017 12 31
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(72) SZCZĘŚNIAK GRZEGORZ, Jaworze (PL);
NOGOWCZYK PAULINA, Bielsko-Biała (PL); POWROŹNIK WALDEMAR,
Jaworze (PL); OSTROWSKI TOMASZ, Bestwina (PL)
(73) SZCZĘŚNIAK POJAZDY SPECJALNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bielsko-Biała (PL)
(54) Konsola do mocowania żurawia przeładunkowego i jej połączenie z podwoziem specjalistycznego pojazdu ratownictwa technicznego
(B1) (11) 236539
(41) 2020 07 27
(51) B60P 3/20 (2006.01)
(21) 428601 (22)
2019 01 16
(72) STANIEWICZ MARCIN, Dąbrówka (PL); FRYDENBERG ŁUKASZ,
Buk (PL)
(73) STANIEWICZ MARCIN ISO TEMP, Dąbrówka (PL)
(54) Przegroda termoizolacyjna do dzielenia przestrzeni ładunkowej
w pojazdach chłodniczych
(B1) (11) 236463
(41) 2019 11 04
(51) B62K 25/04 (2006.01)
B62K 5/02 (2013.01)
B60G 5/04 (2006.01)
B60G 7/02 (2006.01)
(21) 425304 (22)
2018 04 23
(72) WAŁĘGA ZDZISŁAW, Zielona Góra (PL)
(73) UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI, Zielona Góra (PL)
(54) Układ tylnego zawieszenia do roweru trójkołowego
(B1) (11) 236570
(41) 2016 04 25
(51) B64C 5/04 (2006.01)
B64C 1/20 (2006.01)
B32B 33/00 (2006.01)
D21H 27/18 (2006.01)
D21H 27/30 (2006.01)
(21) 409811 (22)
2014 10 16
(72) SZEJWIAN JERZY, Tarnowo Podgórne (PL)
(73) SCHATTDECOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Tarnowo Podgórne (PL)
(54) Sposób wytwarzania trójwymiarowych powierzchni strukturalnych zwłaszcza na płytach drewnopochodnych
(B1) (11) 236549
(41) 2020 04 06
(51) B64F 1/02 (2006.01)
B64C 39/02 (2006.01)
(21) 427170 (22)
2018 09 25
(72) ŚMIGIEL SANDRA, Bydgoszcz (PL); LEDZIŃSKI DAMIAN,
Bydgoszcz (PL); GNIADEK MACIEJ, Toruń (PL);
DUNISŁAWSKA AGATA, Koronowo (PL)
(73) UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY IM. JANA
I JĘDRZEJA ŚNIADECKICH W BYDGOSZCZY, Bydgoszcz (PL)
(54) Lądowisko dla autonomicznych dronów
(B1) (11) 236598
(41) 2019 03 11
(51) B65D 5/50 (2006.01)
B65D 5/52 (2006.01)
B65D 85/60 (2006.01)
B65D 69/00 (2006.01)
(21) 422772 (22)
2017 09 06
(72)	AMBROŻY JAKUB, Zakrzowiec (PL);
SCHWEIZER-NOWICKA PATRYCJA, Jasienica (PL)
(73) WERNER KENKEL BOCHNIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bochnia (PL)
(54) Opakowanie eksponujące, zwłaszcza zabawki
(B1) (11) 236600
(41) 2019 03 25
(51) B65D 5/56 (2006.01)
B31B 50/00 (2017.01)
(21) 422825 (22)
2017 09 13
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(72) DZIEL RAFAŁ, Września (PL)
(73) TECHPAK GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Białężyce (PL)
(54) Sposób wytwarzania opakowań tekturowych z wewnętrzną
warstwą barierową przeciw wilgoci i warstwą antypoślizgową
(B1) (11) 236582
(41) 2017 11 20
(51) B65D 27/00 (2006.01)
B32B 27/32 (2006.01)
C08L 23/04 (2006.01)
C08L 23/06 (2006.01)
(21) 417184 (22)
2016 05 13
(72) FRĄSZCZAK ZBIGNIEW, Toruń (PL); KRÓLIKOWSKI BOGUSŁAW,
Toruń (PL); ŚWIŚ MAREK, Czystochleb (PL)
(73) PLAST-FARB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Toruń (PL)
(54) Folia wielowarstwowa, korzystnie trójwarstwowa, do wytwarzania kopert
(B1) (11) 236599
(41) 2019 03 11
(51) B65D 65/46 (2006.01)
B65B 55/22 (2006.01)
(21) 422784 (22)
2017 09 07
(72)	GNIEWOSZ MAŁGORZATA, Warszawa (PL);
POBIEGA KATARZYNA, Warszawa (PL); KRAŚNIEWSKA KAROLINA,
Warszawa (PL)
(73) SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO
W WARSZAWIE, Warszawa (PL)
(54) Sposób otrzymywania powłoki pullulanowej
(B1) (11) 236483
(41) 2019 12 16
(51) B65D 71/00 (2006.01)
B65D 71/58 (2006.01)
(21) 425912 (22)
2018 06 13
(72) MIŚ KAROL, Włoszakowice (PL); MARCZUK ADAM, Leszno (PL)
(73) WERNER KENKEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Krzycko Wielkie (PL)
(54) Opakowanie zbiorcze zwłaszcza do butelek
(B1) (11) 236457
(41) 2019 09 23
(51) B65G 13/02 (2006.01)
B65G 39/12 (2006.01)
B65G 39/18 (2006.01)
B27B 31/08 (2006.01)
(21) 424987 (22)
2018 03 22
(72) DROZDOWSKI STEFAN, Pławo (PL)
(73) DROZDOWSKI STEFAN ZAKŁAD METALOWY, Pławo (PL)
(54) Urządzenie do odbioru przetartej kłody
(B1) (11) 236533
(41) 2020 01 02
(51) B82Y 30/00 (2011.01)
B01J 20/282 (2006.01)
C02F 1/28 (2006.01)
C02F 103/10 (2006.01)
B01J 20/20 (2006.01)
(62) 413337
(21) 430715 (22)
2015 07 30
(72) BANACH MARCIN, Górka Stogniowska (PL);
PULIT-PROCIAK JOLANTA, Kraków (PL); STAROŃ PAWEŁ, Kraków (PL);
STAROŃ ANITA, Kraków (PL)
(73) POLITECHNIKA KRAKOWSKA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI,
Kraków (PL)
(54)	Nanokompozyt i sposób jego wytwarzania
(B1) (11) 236554
(41) 2020 04 20
(51) C01B 32/182 (2017.01)
C08K 3/22 (2006.01)
B82Y 30/00 (2011.01)
B82Y 40/00 (2011.01)
(21) 427390 (22)
2018 10 15
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(72) JĘDRZEJEWSKA ANNA, Szczecin (PL); SIBERA DANIEL,
Szczecin (PL); JĘDRZEJEWSKI ROMAN, Szczecin (PL)
(73) ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE, Szczecin (PL)
(54) Sposób wytwarzania nanokompozytu grafen/MnFe2O4
(B1) (11) 236551
(41) 2019 11 04
(51) C01G 37/02 (2006.01)
C01G 51/04 (2006.01)
C01B 25/12 (2006.01)
C01B 25/28 (2006.01)
C01B 25/37 (2006.01)
(21) 425354 (22)
2018 04 26
(72) BOSACKA MONIKA, Szczecin (PL); BŁOŃSKA-TABERO
ANNA MARIA, Szczecin (PL); FILIPEK ELŻBIETA, Szczecin (PL)
(73) ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE, Szczecin (PL)
(54) Związek chemiczny w pseudodwuskładnikowym układzie difosforan(V) chromu(III)-difosforan(V) kobaltu(II) oraz sposób jego
wytwarzania
(B1) (11) 236579
(41) 2017 07 03
(51) C02F 1/00 (2006.01)
B01D 21/24 (2006.01)
(21) 415519 (22)
2015 12 23
(72) CHMIELOWSKI KRZYSZTOF, Kraków (PL)
(73) UNIWERSYTET ROLNICZY IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA
W KRAKOWIE, Kraków (PL)
(54) Urządzenie do odprowadzania ścieków oczyszczonych z reaktora do oczyszczania ścieków
(B1) (11) 236578
(41) 2017 06 05
(51) C02F 3/02 (2006.01)
(21) 415086 (22)
2015 12 03
(72) CHMIELOWSKI KRZYSZTOF, Kraków (PL)
(73) UNIWERSYTET ROLNICZY IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA
W KRAKOWIE, Kraków (PL)
(54) Urządzenie do podczyszczania ścieków po osadniku gnilnym
(B1) (11) 236532
(41) 2019 07 29
(51) C04B 28/04 (2006.01)
C04B 14/04 (2006.01)
(21) 429005 (22)
2019 02 21
(72) PANEK RAFAŁ, Lublin (PL); SZELĄG MACIEJ, Lublin (PL);
FRANUS WOJCIECH, Prawiedniki (PL)
(73) POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin (PL)
(54) Sposób wytwarzania zaczynów cementowych o zmniejszonym
skurczu i zaczyn cementowy o zmniejszonym skurczu
(B1) (11) 236573
(41) 2016 08 16
(51) C04B 35/48 (2006.01)
C04B 35/64 (2006.01)
(21) 411126 (22)
2015 02 02
(72) SZCZERBA JACEK, Kraków (PL); MADEJ DOMINIKA, Skała (PL);
LIS JERZY, Skawina (PL); GRABOWY MAREK, Olchowa (PL);
STOCH PAWEŁ, Kraków (PL); PROROK RYSZARD, Kraków (PL)
(73)	AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA
STASZICA W KRAKOWIE, Kraków (PL); ZAKŁADY MAGNEZYTOWE
ROPCZYCE SPÓŁKA AKCYJNA, Ropczyce (PL)
(54) Sposób wytwarzania wysokoogniotrwałego tworzywa
(B1) (11) 236493
(41) 2020 01 27
(51) C05D 3/02 (2006.01)
C05G 3/00 (2020.01)
C09K 17/40 (2006.01)
(21) 426340 (22)
2018 07 16
(72)	GLUBA TADEUSZ WIESŁAW, Łódź (PL); OBRANIAK ANDRZEJ
ZBIGNIEW, Łódź (PL); SIUDA ROBERT DARIUSZ, Parczówek (PL);

KWIATEK JERZY JAN, Kielce (PL); OLEJNIK TOMASZ PIOTR,
Łódź (PL); JABŁOŃSKI ANDRZEJ, Tomaszów Mazowiecki (PL);
MARSZAŁEK-GUBIEC AGNIESZKA KATARZYNA, Bielowice (PL);
PIETRASIK TOMASZ, Opoczno (PL)
(73)	NORDKALK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków (PL)
(54) Sposób wytwarzania granulowanego nawozu wapniowego
(B1) (11) 236494
(41) 2020 01 27
(51) C05D 3/02 (2006.01)
C05G 3/00 (2020.01)
C09K 17/40 (2006.01)
(21) 426341 (22)
2018 07 16
(72)	GLUBA TADEUSZ WIESŁAW, Łódź (PL); OBRANIAK ANDRZEJ
ZBIGNIEW, Łódź (PL); SIUDA ROBERT DARIUSZ, Parczówek
(PL); KWIATEK JERZY JAN, Kielce (PL); OLEJNIK TOMASZ PIOTR,
Łódź (PL); JABŁOŃSKI ANDRZEJ, Tomaszów Mazowiecki (PL);
MARSZAŁEK-GUBIEC AGNIESZKA KATARZYNA, Bielowice (PL);
PIETRASIK TOMASZ, Opoczno (PL)
(73)	NORDKALK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków (PL)
(54) Sposób wytwarzania granulowanego nawozu wapniowego
(B1) (11) 236495
(41) 2020 01 27
(51) C05D 3/02 (2006.01)
C05G 3/00 (2020.01)
C05D 11/00 (2006.01)
C09K 17/40 (2006.01)
(21) 426342 (22)
2018 07 16
(72)	GLUBA TADEUSZ WIESŁAW, Łódź (PL); OBRANIAK ANDRZEJ
ZBIGNIEW, Łódź (PL); SIUDA ROBERT DARIUSZ, Parczówek (PL);
KWIATEK JERZY JAN, Kielce (PL); OLEJNIK TOMASZ PIOTR,
Łódź (PL); JABŁOŃSKI ANDRZEJ, Tomaszów Mazowiecki (PL);
MARSZAŁEK-GUBIEC AGNIESZKA KATARZYNA, Bielowice (PL);
PIETRASIK TOMASZ, Opoczno (PL)
(73)	NORDKALK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków (PL)
(54) Sposób wytwarzania granulowanego nawozu wapniowego
i/lub wapniowo-magnezowego pojedynczego lub wieloskładnikowego
(B1) (11) 236496
(41) 2020 01 27
(51) C05D 3/02 (2006.01)
C05G 3/00 (2020.01)
C09K 17/40 (2006.01)
(21) 426343 (22)
2018 07 16
(72)	GLUBA TADEUSZ WIESŁAW, Łódź (PL); OBRANIAK ANDRZEJ
ZBIGNIEW, Łódź (PL); SIUDA ROBERT DARIUSZ, Parczówek (PL);
KWIATEK JERZY JAN, Kielce (PL); OLEJNIK TOMASZ PIOTR,
Łódź (PL); JABŁOŃSKI ANDRZEJ, Tomaszów Mazowiecki (PL);
MARSZAŁEK-GUBIEC AGNIESZKA KATARZYNA, Bielowice (PL);
PIETRASIK TOMASZ, Opoczno (PL)
(73)	NORDKALK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków (PL)
(54) Sposób wytwarzania granulowanego nawozu gipsowego
(B1) (11) 236497
(41) 2020 01 27
(51) C05D 3/02 (2006.01)
C05G 3/00 (2020.01)
C05D 11/00 (2006.01)
C09K 17/40 (2006.01)
(21) 426344 (22)
2018 07 16
(72)	GLUBA TADEUSZ WIESŁAW, Łódź (PL); OBRANIAK ANDRZEJ
ZBIGNIEW, Łódź (PL); SIUDA ROBERT DARIUSZ, Parczówek (PL);
KWIATEK JERZY JAN, Kielce (PL); OLEJNIK TOMASZ PIOTR,
Łódź (PL); JABŁOŃSKI ANDRZEJ, Tomaszów Mazowiecki (PL);
MARSZAŁEK-GUBIEC AGNIESZKA KATARZYNA, Bielowice (PL);
PIETRASIK TOMASZ, Opoczno (PL)
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(73)	NORDKALK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków (PL)
(54) Sposób wytwarzania granulowanego nawozu wapniowego
i/lub wapniowo-magnezowego pojedynczego lub wieloskładnikowego
(B1) (11) 236498
(41) 2020 01 27
(51) C05D 3/02 (2006.01)
C05G 3/00 (2020.01)
C09K 17/40 (2006.01)
(21) 426345 (22)
2018 07 16
(72)	GLUBA TADEUSZ WIESŁAW, Łódź (PL); OBRANIAK ANDRZEJ
ZBIGNIEW, Łódź (PL); SIUDA ROBERT DARIUSZ, Parczówek (PL);
KWIATEK JERZY JAN, Kielce (PL); OLEJNIK TOMASZ PIOTR,
Łódź (PL); JABŁOŃSKI ANDRZEJ, Tomaszów Mazowiecki (PL);
MARSZAŁEK-GUBIEC AGNIESZKA KATARZYNA, Bielowice (PL);
PIETRASIK TOMASZ, Opoczno (PL)
(73)	NORDKALK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków (PL)
(54) Sposób wytwarzania granulowanego nawozu gipsowego
(B1) (11) 236553
(41) 2020 06 15
(51) C07C 5/22 (2006.01)
C07C 5/25 (2006.01)
C07C 5/29 (2006.01)
C07C 13/40 (2006.01)
B01J 29/06 (2006.01)
(21) 428125 (22)
2018 12 12
(72) WRÓBLEWSKA AGNIESZKA, Szczecin (PL); MIĄDLICKI PIOTR,
Szczecin (PL)
(73) ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE, Szczecin (PL)
(54) Sposób izomeryzacji alfa-pinenu w obecności katalizatora
(B1) (11) 236556
(41) 2020 07 13
(51) C07C 37/07 (2006.01)
C07C 39/06 (2006.01)
B01J 29/06 (2006.01)
(21) 428476 (22)
2019 01 07
(72) WRÓBLEWSKA AGNIESZKA, Szczecin (PL);
RETAJCZAK MONIKA, Ostrowice (PL)
(73) ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE, Szczecin (PL)
(54) Sposób izomeryzacji karwonu
(B1) (11) 236521
(41) 2020 06 29
(51) C07D 277/62 (2006.01)
(21) 428421 (22)
2018 12 28
(72) ŚCIANOWSKI JACEK, Ruziec (PL); MRUK JULIANNA, Toruń (PL);
PAZDERSKI LESZEK, Toruń (PL)
(73) UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU, Toruń (PL)
(54) Sposób otrzymywania tetrachlorozłocianowych(lll) soli benzo[4,5]tiazolo[3,2-α]pirydyn-10-iowych
(B1) (11) 236471
(41) 2019 12 02
(51) C07D 307/24 (2006.01)
A61K 31/341 (2006.01)
A61P 9/00 (2006.01)
A61P 25/28 (2006.01)
(21) 425655 (22)
2018 05 21
(72)	ANTOS DOROTA, Rzeszów (PL); PIĄTKOWSKI WOJCIECH,
Rzeszów (PL); BAJEK AGATA, Przewrotne (PL); BALAWEJDER MACIEJ,
Albigowa (PL); OLBRYCHT MAKSYMILIAN, Trzebuska (PL)
(73) POLITECHNIKA RZESZOWSKA IM. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA,
Rzeszów (PL)
(54) Sposób otrzymywania stereoizomeru szczawianu nafronylu
o konfiguracji absolutnej (2S,2'R)
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(B1) (11) 236526
(41) 2020 07 27
(51) C07D 307/48 (2006.01)
B27K 9/00 (2006.01)
C12P 17/04 (2006.01)
(21) 428599 (22)
2019 01 17
(72) DOMAŃSKI JAROSŁAW, Łódź (PL); CIECIURA-WŁOCH
WERONIKA, Bełchatów (PL); MARCHUT-MIKOŁAJCZYK OLGA,
Łódź (PL); PATELSKI PIOTR, Luciejów (PL); DZIEKOŃSKA-KUBCZAK
URSZULA, Leonów (PL); DZIUGAN PIOTR, Zgierz (PL)
(73) POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Łódź (PL)
(54) Sposób otrzymywania furfuralu z materiału lignocelulozowego
(B1) (11) 236592
(41) 2018 11 05
(51) C07D 451/04 (2006.01)
C07D 451/02 (2006.01)
A61K 31/46 (2006.01)
A61P 9/12 (2006.01)
A61P 29/00 (2006.01)
(21) 421423 (22)
2017 04 26
(72) STEFANOWICZ JACEK, Warszawa (PL); STEFANOWICZ
ZDZISŁAWA, Warszawa (PL); GUTKOWSKA BOŻENNA, Warszawa (PL);
TURŁO JADWIGA, Warszawa (PL)
(73) WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY, Warszawa (PL)
(54)	Nowa pochodna N-demetyloizopropylotropanu
(B1) (11) 236522
(41) 2020 07 13
(51) C07D 491/044 (2006.01)
(21) 428486 (22)
2019 01 07
(72) SZCZEŚNIAK PIOTR, Warszawa (PL); MŁYNARSKI JACEK,
Warszawa (PL)
(73) UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI, Kraków (PL)
(54) Sposób otrzymywania izomeru (+)-asenapiny
(B1) (11) 236557
(41) 2017 06 19
(51) C07F 9/10 (2006.01)
C07F 9/09 (2006.01)
A61K 31/661 (2006.01)
A61K 8/55 (2006.01)
A61P 35/00 (2006.01)
(21) 419069 (22)
2016 10 11
(72)	GLISZCZYŃSKA ANNA, Wrocław (PL); NIEZGODA NATALIA,
Wrocław (PL); GŁADKOWSKI WITOLD, Wrocław (PL)
(73) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU, Wrocław (PL)
(54) 1’-[3,7,11-Trimetylo-3-winylododeka-6,10-dienylo]-2’-hydroksysn-glicero-3’-fosfocholina i sposób jej otrzymywania
(B1) (11) 236558
(41) 2017 07 31
(51) C07F 9/10 (2006.01)
A61K 31/661 (2006.01)
A61P 35/00 (2006.01)
(21) 419617 (22)
2016 11 28
(72)	GLISZCZYŃSKA ANNA, Wrocław (PL); NIEZGODA NATALIA,
Wrocław (PL); GŁADKOWSKI WITOLD, Wrocław (PL)
(73) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU, Wrocław (PL)
(54) 1’-(3,7,11,15-Tetrametylo-3-winyloheksadekanoilo)-2’-palmitoilosn-glicero-3’-fosfocholina oraz sposób jej otrzymywania
(B1) (11) 236490
(41) 2020 02 24
(51) C07K 1/32 (2006.01)
C07K 1/14 (2006.01)
(21) 426715 (22)
2018 08 20
(72) PONCZEK MICHAŁ, Łódź (PL)
(73) UNIWERSYTET ŁÓDZKI, Łódź (PL)
(54) Sposób uzyskiwania kompleksów białkowo-nukleinowych
z udziałem białek kontaktu krzepnięcia krwi oraz izolowania z nich
oczyszczonych kwasów nukleinowych
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(B1) (11) 236518
(41) 2020 06 29
(51) C07K 14/325 (2006.01)
A01N 63/02 (2006.01)
(21) 428224 (22)
2018 12 18
(72) BARANEK JAKUB, Poznań (PL); KAZNOWSKI ADAM, Kostrzyn (PL);
BANASZAK MAGDALENA, Bodzewo (PL)
(73) UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU,
Poznań (PL)
(54) Białkowa kompozycja owadobójcza
(B1) (11) 236515
(41) 2020 05 04
(51) C08B 37/08 (2006.01)
C08J 3/28 (2006.01)
(21) 427608 (22)
2018 10 31
(72) PIĄTKOWSKI MAREK, Kraków (PL); RADWAN-PRAGŁOWSKA
JULIA, Kraków (PL); JANUS ŁUKASZ, Wieliczka (PL)
(73) POLITECHNIKA KRAKOWSKA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI,
Kraków (PL)
(54) Sposób wytwarzania acylowanego chitozanu i acylowany chitozan
(B1) (11) 236484
(41) 2019 12 16
(51) C08J 3/24 (2006.01)
C08L 23/34 (2006.01)
C08L 9/00 (2006.01)
C08K 3/011 (2018.01)
C08K 3/22 (2006.01)
C08K 3/36 (2006.01)
C08K 5/09 (2006.01)
(21) 425914 (22)
2018 06 14
(72) SMEJDA-KRZEWICKA ALEKSANDRA, Łódź (PL);
OLEJNIK ANNA, Sudół (PL); STRZELEC KRZYSZTOF, Brzeziny (PL)
(73) POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Łódź (PL)
(54) Sposób sieciowania i modyfikacji mieszanin chlorosulfonowanego polietylenu z kauczukiem butadienowym
(B1) (11) 236581
(41) 2017 07 31
(51) C08J 11/22 (2006.01)
C08L 21/00 (2006.01)
C08L 95/00 (2006.01)
C08K 5/14 (2006.01)
(21) 415975 (22)
2016 01 29
(72) FORMELA KRZYSZTOF, Gdańsk (PL); HAPONIUK JÓZEF,
Gdańsk (PL)
(73) POLITECHNIKA GDAŃSKA, Gdańsk (PL)
(54) Sposób wytwarzania regeneratu z odpadów gumowych zwłaszcza opon samochodowych
(B1) (11) 236529
(41) 2020 08 10
(51) C08L 3/02 (2006.01)
C08L 89/00 (2006.01)
C08K 5/09 (2006.01)
(21) 428768 (22)
2019 01 31
(72) CIESIELSKI WOJCIECH, Częstochowa (PL); KRYSTYJAN
MAGDALENA, Zakrzów (PL); FOLENTARSKA AGNIESZKA,
Działoszyn (PL); ŻARSKA SANDRA, Gorzkowiczki (PL)
(73) UNIWERSYTET HUMANISTYCZNO-PRZYRODNICZY
IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE, Częstochowa (PL)
(54) Sposób wytwarzania trójskładnikowych biodegradowalnych
struktur na bazie surowców odnawialnych
(B1) (11) 236509
(41) 2020 03 09
(51) C08L 9/02 (2006.01)
C08K 13/02 (2006.01)
(21) 426845 (22)
2018 08 30
(72) SZADKOWSKI BOLESŁAW, Płock (PL); MARZEC ANNA,
Ruczynów (PL); ZABORSKI MARIAN, Łódź (PL)

(73) POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Łódź (PL)
(54) Kompozycja elastomerowa przeznaczona na wyroby gumowe
wykazujące transparentność
(B1) (11) 236555
(41) 2020 06 15
(51) C09J 7/22 (2018.01)
C09J 7/38 (2018.01)
C08J 5/18 (2006.01)
(21) 428142 (22)
2018 12 12
(72) CZECH ZBIGNIEW, Dobra Szczecińska (PL);
MOZELEWSKA KAROLINA, Lubiesz (PL)
(73) ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE, Szczecin (PL)
(54) Dwustronna taśma samoprzylepna
(B1) (11) 236543
(41) 2020 06 01
(51) C09K 8/46 (2006.01)
C04B 28/06 (2006.01)
C04B 14/06 (2006.01)
C04B 14/38 (2006.01)
(21) 427833 (22)
2018 11 20
(72) KREMIENIEWSKI MARCIN, Krosno (PL);
RZEPKA MARCIN, Krosno (PL); KĄTNA EWA, Krosno (PL)
(73) INSTYTUT NAFTY I GAZU-PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY,
Kraków (PL)
(54) Kompozycja wysokowytrzymałej mieszanki pucolanowej
(B1) (11) 236568
(41) 2016 03 14
(51) C12N 1/20 (2006.01)
C12R 1/445 (2006.01)
C12N 7/02 (2006.01)
A61K 35/76 (2015.01)
(21) 409330 (22)
2014 08 31
(72)	ŁOBOCKA MAŁGORZATA, Warszawa (PL); HEJNOWICZ
MONIKA, Warszawa (PL); DĄBROWSKI KAMIL, Sulejówek (PL);
IZAK DARIUSZ, Pruszków (PL); GOZDEK AGNIESZKA, Warszawa (PL);
GŁOWACKA ALEKSANDRA, Warszawa (PL); GAWOR JAN,
Warszawa (PL); KOSAKOWSKI JAROSŁAW, Warszawa (PL);
GROMADKA ROBERT, Warszawa (PL); WEBER-DĄBROWSKA BEATA,
Wrocław (PL); GÓRSKI ANDRZEJ, Warszawa (PL)
(73) INSTYTUT BIOCHEMII I BIOFIZYKI POLSKIEJ AKADEMII
NAUK, Warszawa (PL); INSTYTUT IMMUNOLOGII I TERAPII
DOŚWIADCZALNEJ POLSKIEJ AKADEMII NAUK, Wrocław (PL)
(54) Szczepy Staphylococcus aureus do produkcji monoklonalnych preparatów fagowych pozbawionych zanieczyszczeń plazmidowym DNA
(B1) (11) 236569
(41) 2020 10 05
(51) C12N 1/20 (2006.01)
C12R 1/445 (2006.01)
C12N 7/02 (2006.01)
A61K 35/76 (2015.01)
(62) 409330
(21) 434248 (22)
2014 08 31
(72)	ŁOBOCKA MAŁGORZATA, Warszawa (PL); HEJNOWICZ
MONIKA, Warszawa (PL); DĄBROWSKI KAMIL, Sulejówek (PL);
IZAK DARIUSZ, Pruszków (PL); GOZDEK AGNIESZKA, Warszawa (PL);
GAWOR JAN, Warszawa (PL); KOSAKOWSKI JAROSŁAW,
Warszawa (PL); GROMADKA ROBERT, Warszawa (PL);
WEBER-DĄBROWSKA BEATA, Wrocław (PL); GÓRSKI ANDRZEJ,
Warszawa (PL)
(73) INSTYTUT BIOCHEMII I BIOFIZYKI POLSKIEJ AKADEMII
NAUK, Warszawa (PL); INSTYTUT IMMUNOLOGII I TERAPII
DOŚWIADCZALNEJ POLSKIEJ AKADEMII NAUK, Wrocław (PL)
(54) Szczep Staphylococcus aureus do produkcji monoklonalnych
preparatów fagowych pozbawionych zanieczyszczeń plazmidowym DNA
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(B1) (11) 236542
(41) 2020 01 02
(51) C12N 1/38 (2006.01)
C12N 1/12 (2006.01)
(21) 426103 (22)
2018 06 27
(72) OKLEJEWICZ BERNADETTA, Rzeszów (PL);
JAGUSZTYN BARTOSZ, Rzeszów (PL); BRODA DANIEL, Rzeszów (PL);
KUNA EWELINA, Kolbuszowa (PL); POTOCKI LESZEK, Raniżów (PL);
LEWIŃSKA ANNA, Rzeszów (PL); KUS-LIŚKIEWICZ MAŁGORZATA,
Głogów Małopolski (PL); ADAMCZYK-GROCHALA JAGODA,
Raniżów (PL); SZPYRKA EWA, Łańcut (PL); PODBIELSKA
MAGDALENA, Bachórz (PL); STAWARCZYK KINGA, Mielec (PL);
KOZIOŁ KATARZYNA, Kolbuszowa (PL); KARBARZ MAŁGORZATA,
Pysznica (PL); KOZIOROWSKI MAREK, Rzeszów (PL);
DUDA MAGDALENA, Grabownica Starzeńska (PL);
ŻUCZEK JANUSZ, Iwierzyce (PL); WNUK MACIEJ, Rzeszów (PL)
(73) BIOORGANIC TECHNOLOGIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sielec (PL)
(54) Metoda bezwektorowej modyfikacji eukariotycznych glonów
jednokomórkowych za pomocą mieszaniny kolchicyny i cytochalazyny B w kierunku zwiększenia wielkości komórek
(B1) (11) 236589
(41) 2017 12 04
(51) C12N 9/96 (2006.01)
A01N 43/48 (2006.01)
A01N 43/80 (2006.01)
C07D 233/60 (2006.01)
C07D 275/06 (2006.01)
(21) 420446 (22)
2017 02 10
(72) FEDER-KUBIS JOANNA, Wrocław (PL); BRYJAK JOANNA,
Stary Śleszów (PL); ŚWIERCZEK URSZULA, Koskowice (PL);
HRYDZIUSZKO ZOFIA, Wrocław (PL)
(73) POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław (PL)
(54) Zastosowania optycznie czynnych sacharynianów imidazoliowych w enzymologii
(B1) (11) 236572
(41) 2016 05 23
(51) C12Q 1/68 (2006.01)
C12N 15/12 (2006.01)
(21) 410186 (22)
2014 11 20
(72) CYBULSKI CEZARY, Wołczkowo (PL); LUBIŃSKI JAN, Szczecin (PL)
(73) POMORSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY W SZCZECINIE,
Szczecin (PL); CYBULSKI CEZARY, Wołczkowo (PL); LUBIŃSKI JAN,
Szczecin (PL)
(54) Sposób wykrywania wysokiego ryzyka raka piersi o złym rokowaniu
(B1) (11) 236574
(41) 2016 09 26
(51) C12Q 1/68 (2006.01)
C12N 15/55 (2006.01)
(21) 411632 (22)
2015 03 19
(72) CYBULSKI CEZARY, Wołczkowo (PL); LUBIŃSKI JAN, Szczecin (PL)
(73) POMORSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY W SZCZECINIE,
Szczecin (PL); CYBULSKI CEZARY, Wołczkowo (PL); LUBIŃSKI JAN,
Szczecin (PL)
(54) Sposób wykrywania wysokiego ryzyka raka piersi przez badanie
mutacji genu RECQL
(B1) (11) 236567
(41) 2015 08 17
(51) C12Q 1/6895 (2018.01)
C12N 15/82 (2006.01)
C12N 15/29 (2006.01)
C12N 15/11 (2006.01)
C07H 21/04 (2006.01)
C12N 9/24 (2006.01)
A01H 5/00 (2018.01)
(21) 407181 (22)
2014 02 15
(72) ŻUK MAGDALENA, Wrocław (PL); WOJTASIK WIOLETA,
Wrocław (PL)
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(73) SZOPA-SKÓRKOWSKI JAN, Wrocław (PL); FUNDACJA LINUM,
Wrocław (PL)
(54) Sposób zmiany poziomu ekspresji genu obecnego w genomie
komórki roślinnej, epigenetycznie zmodyfikowana roślina otrzymana
z komórki wytworzonej tym sposobem, sposób wytwarzania epigenetycznie modulowanego lnu o zwiększonej ekspresji endogennych
genów kodujących β-glukanazę oraz oligonukleotyd jednoniciowego DNA do otrzymywania epigenetycznie modulowanego lnu
(B1) (11) 236500
(41) 2020 01 27
(51) C21D 1/00 (2006.01)
(21) 426408 (22)
2018 07 23
(72) WIECZOREK ANDRZEJ, Zabrze (PL); GOŁASZEWSKI ADAM,
Warszawa (PL); WASIAK KRZYSZTOF, Siedlce (PL); WASILUK KAMIL,
Warszawa (PL); MARCINIAK SZYMON, Warszawa (PL);
ŚWIĄTNICKI WIESŁAW ANDRZEJ, Warszawa (PL); MYSZKA DAWID,
Warszawa (PL); SKOŁEK EMILIA KATARZYNA, Warszawa (PL);
TUSZYŃSKI WALDEMAR, Radom (PL)
(73) PATENTUS SPÓŁKA AKCYJNA, Pszczyna (PL); POLITECHNIKA
WARSZAWSKA, Warszawa (PL); SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZINSTYTUT TECHNOLOGII EKSPLOATACJI, Radom (PL); NANOSTAL
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kielce (PL)
(54) Sposób wytwarzania kół zębatych
(B1) (11) 236481
(41) 2019 12 02
(51) C21D 9/00 (2006.01)
(21) 425764 (22)
2018 05 29
(72) FUJAK WIESŁAW, Zbąszynek (PL); OLEJNIK JÓZEF, Świebodzin (PL)
(73) SECO/WARWICK SPÓŁKA AKCYJNA, Świebodzin (PL)
(54) Piec karuzelowy do potokowego nawęglania próżniowego LPC
pojedynczych detali
(B1) (11) 236544
(41) 2017 01 02
(51) C22C 24/00 (2006.01)
C01D 15/00 (2006.01)
(21) 412880 (22)
2015 06 26
(72) PAVLYUK VOLODYMYR, Częstochowa (PL);
CIESIELSKI WOJCIECH, Częstochowa (PL); KULAWIK DAMIAN,
Częstochowa (PL)
(73) UNIWERSYTET HUMANISTYCZNO-PRZYRODNICZY
IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE, Częstochowa (PL)
(54) Stop układu pierwiastków s-oraz p-elektronowych, sposób jego
wytwarzania oraz jego zastosowanie
(B1) (11) 236584
(41) 2018 02 26
(51) C23C 4/08 (2016.01)
B32B 15/02 (2006.01)
(21) 418323 (22)
2016 08 14
(72) WYPYCH ARTUR, Poznań (PL); KRUPNIK JAN, Wieprz (PL)
(73) PROTECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Zator (PL)
(54) Powłoka ochronna na powierzchni ślimaka transportowego dla
kotła o mocy do 250 kW, zwłaszcza do węglowego kotła retortowego
(B1) (11) 236491
(41) 2020 01 02
(51) C23C 8/36 (2006.01)
C23C 8/24 (2006.01)
(21) 426112 (22)
2018 06 28
(72) SKÓRA MARIUSZ, Wola Mała (PL); TROJANOWSKI JANUSZ,
Warszawa (PL)
(73) SOLVERA GAWEL TECHNOLOGY SPÓŁKA AKCYJNA, Łąka (PL)
(54) Sposób azotowania jonowego powierzchni narzędzi wykonanych ze stali narzędziowych stopowych
(B1) (11) 236571
(41) 2016 05 09
(51) C23C 14/22 (2006.01)
B61G 11/18 (2006.01)
(21) 410079 (22)
2014 11 06
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(72) UHL TADEUSZ, Wieliczka (PL); KYZIOŁ KAROL, Kraków (PL);
KOZŁOWSKA KAROLINA, Kraków (PL); ŻAKIEWICZ PIOTR, Kraków (PL)
(73)	AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA
STASZICA W KRAKOWIE, Kraków (PL); INNOWACJA POLSKA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków (PL);
EC GRUPA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Kraków (PL)
(54) Plazmochemiczny sposób nanoszenia powłok na nakładki
w zderzakach kolejowych
(B1) (11) 236488
(41) 2020 01 02
(51) C23C 14/34 (2006.01)
C23C 14/35 (2006.01)
(21) 426078 (22)
2018 06 27
(72) ZDUNEK KRZYSZTOF, Warszawa (PL); WICHER BARTOSZ,
Posada (PL); CHODUN RAFAŁ, Warszawa (PL);
NOWAKOWSKA-LANGIER KATARZYNA, Warszawa (PL);
OKRASA SEBASTIAN, Warszawa (PL)
(73) POLITECHNIKA WARSZAWSKA, Warszawa (PL)
(54) Sposób wykonywania targetu oraz target
(B1) (11) 236565
(41) 2013 12 23
(51) C23G 5/00 (2006.01)
C23G 1/00 (2006.01)
B08B 3/08 (2006.01)
C02F 5/12 (2006.01)
C11D 1/08 (2006.01)
C11D 1/14 (2006.01)
C11D 1/10 (2006.01)
C11D 1/34 (2006.01)
C11D 1/66 (2006.01)
C11D 1/83 (2006.01)
C11D 3/33 (2006.01)
C11D 3/37 (2006.01)
(21) 399504 (22)
2012 06 13
(72) ZABOROWSKA GRAŻYNA, Warszawa (PL);
ZABOROWSKI TOMASZ, Warszawa (PL)
(73) ZABOROWSKA GRAŻYNA GC CONSULTING, Warszawa (PL)
(54) Sposób oczyszczania metalu z osadów gipsowych
(B1) (11) 236577
(41) 2017 03 13
(51) C25D 3/48 (2006.01)
C01G 7/00 (2006.01)
(21) 413903 (22)
2015 09 10
(72)	NOCUŃ MAREK, Świątniki Górne (PL); NIEDŹWIEDZKI JERZY,
Kraków (PL)
(73)	AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA
STASZICA W KRAKOWIE, Kraków (PL)
(54) Sposób wytwarzania bezcyjankowej kąpieli do elektrochemicznego złocenia
(B1) (11) 236520
(41) 2020 06 29
(51) E04C 5/12 (2006.01)
E04G 21/12 (2006.01)
E04C 5/07 (2006.01)
E04G 23/02 (2006.01)
(21) 428390 (22)
2018 12 27
(72) KWIATKOWSKI TOMASZ, Częstochowa (PL);
KWIATKOWSKI DARIUSZ, Kłobuck (PL)
(73) POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA, Częstochowa (PL)
(54) Urządzenie do wstępnego naprężania pasów wzmacniających
(B1) (11) 236591
(41) 2018 09 24
(51) E04D 13/03 (2006.01)
E06B 1/56 (2006.01)
(21) 420875 (22)
2017 03 17
(72) WEŁESZCZUK MARCIN, Brzeg (PL); DEMSKA IZABELA,
Brzeg (PL)

(73) OKPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Skarbimierz Osiedle (PL)
(54) Okno dachowe zintegrowane z elastycznym kołnierzem
(B1) (11) 236454
(41) 2019 08 26
(51) E05B 1/00 (2006.01)
(21) 424596 (22)
2018 02 14
(72) CZARNECKI RYSZARD, Chrzanów (PL)
(73) CZARNECKI RYSZARD ALFIX, Chrzanów (PL)
(54) Dwustronny uchwyt skrzydła drzwiowego z ukrytymi elementami mocującymi
(B1) (11) 236503
(41) 2020 02 24
(51) E05B 47/06 (2006.01)
E05C 19/02 (2006.01)
F24C 15/02 (2006.01)
(21) 426775 (22)
2018 08 22
(72) PYZIK BŁAŻEJ, Wronki (PL); PACHCIŃSKI TOMASZ, Poznań (PL)
(73)	AMICA SPÓŁKA AKCYJNA, Wronki (PL)
(54) Mechanizm otwierania drzwi urządzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza piekarnika
(B1) (11) 236451
(41) 2015 11 09
(51) E21B 33/12 (2006.01)
E21B 23/06 (2006.01)
(21) 410367 (22)
2013 04 04
(30) 13/466,322
2012 05 08
US
(86) 2013 04 04
PCT/US13/35258
(87) 2013 11 14
WO13/169416
(72) XU ZHIYUE, Cypress (US); XU YINGQING, Tomball (US);
HERN GREGORY LEE, Porter (US); RICHARD BENNETT M.,
Kingwood (US)
(73) Baker Hughes Incorporated, Houston (US)
(54) Ulegający rozpadowi rurowy układ kotwiczący i sposób izolowania struktury
(B1) (11) 236473
(41) 2019 12 02
(51) F01K 23/00 (2006.01)
(21) 425682 (22)
2018 05 23
(72) KLONOWICZ WOJCIECH, Łódź (PL); HANAUSEK PAWEŁ, Łódź (PL)
(73) TURBOSERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź (PL)
(54) Sposób konwersji energii paliwa stałego na energię elektryczną
i cieplną w skojarzeniu oraz układ do konwersji energii paliwa stałego
na energię elektryczną i cieplną w skojarzeniu
(B1) (11) 236535
(41) 2020 06 15
(51) F04D 29/26 (2006.01)
F04D 29/28 (2006.01)
F04D 29/18 (2006.01)
(21) 428027 (22)
2018 12 03
(72) KRAWCZYK ZBIGNIEW, Orzesze (PL); ROKITA JERZY,
Tarnowskie Góry (PL); KAMYCZEK RAFAŁ, Tarnowskie Góry (PL);
ALTYNTSEV IEVGENII, Ruda Śląska (PL)
(73) STALKOWENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zabrze (PL)
(54) Wirnik wentylatora promieniowego
(B1) (11) 236588
(41) 2018 07 30
(51) F15B 18/00 (2006.01)
B60S 3/04 (2006.01)
B08B 3/02 (2006.01)
B08B 13/00 (2006.01)
B67D 7/74 (2010.01)
B05B 7/00 (2006.01)
B05B 12/14 (2006.01)
(21) 420224 (22)
2017 01 17
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(72) ZAŁUSKA SYLWESTER, Białystok (PL)
(73)	EUROWASH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sobolewo (PL)
(54) System przełączania ciśnienia wody w myjniach
(B1) (11) 236536
(41) 2020 06 15
(51) F16C 33/37 (2006.01)
F16C 33/60 (2006.01)
F16C 19/20 (2006.01)
(21) 428031 (22)
2018 12 03
(72) POŁEĆ WITOLD, Poznań (PL); ZIÓŁKIEWICZ STANISŁAW,
Luboń (PL); ŁYCZKO JANUSZ, Stalowa Wola (PL);
CHORZĘPA JAROSŁAW, Stalowa Wola (PL); BARWIŃSKI ROMAN,
Stalowa Wola (PL); MAREK MIROSŁAW, Stalowa Wola (PL)
(73) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO
USŁUGOWO-HANDLOWE INTERMECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Stalowa Wola (PL)
(54) Zestaw separatorów łożyska wieńcowego
(B1) (11) 236519
(41) 2020 06 29
(51) F16H 57/00 (2012.01)
F16H 57/12 (2006.01)
F16H 1/02 (2006.01)
(21) 428314 (22)
2018 12 21
(72) KACALAK WOJCIECH, Koszalin (PL); BUDNIAK ZBIGNIEW,
Koszalin (PL)
(73) POLITECHNIKA KOSZALIŃSKA, Koszalin (PL)
(54) Przekładnia zębata z regulowaną strefą zazębienia
(B1) (11) 236538
(41) 2020 07 27
(51) F16L 55/033 (2006.01)
F16L 3/10 (2006.01)
(21) 428595 (22)
2019 01 16
(72) KRAM JAROSŁAW, Bogucice (PL); DYBA MACIEJ, Bochnia (PL)
(73)	AQUER MACIEJ DYBA, JAROSŁAW KRAM SPÓŁKA JAWNA,
Mikluszowice (PL)
(54) Zacisk rurowy niskoszumowy
(B1) (11) 236561
(41) 2020 05 18
(51) F21V 35/00 (2006.01)
F21V 37/00 (2006.01)
F23J 15/02 (2006.01)
F23J 15/06 (2006.01)
B01D 53/81 (2006.01)
F21L 19/00 (2006.01)
A47G 33/00 (2006.01)
(21) 431965 (22)
2019 11 27
(72) POŁEDNIK BERNARD, Lublin (PL); PIOTROWICZ ADAM,
Lublin (PL); DUDZIŃSKA MARZENNA, Lublin (PL)
(73) POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin (PL)
(54) Znicz z pokrywą oczyszczającą spaliny
(B1) (11) 236562
(41) 2020 05 18
(51) F23J 15/02 (2006.01)
F23J 15/06 (2006.01)
B01D 53/81 (2006.01)
F21V 37/00 (2006.01)
F21L 19/00 (2006.01)
A47G 33/00 (2006.01)
(21) 431966 (22)
2019 11 27
(72) POŁEDNIK BERNARD, Lublin (PL)
(73) POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin (PL)
(54) Znicz z pokrywą chłodzącą i oczyszczającą spaliny
(B1) (11) 236563
(41) 2020 05 04
(51) F23J 15/02 (2006.01)
F23J 15/06 (2006.01)
B01D 53/81 (2006.01)

(21)
(72)
(73)
(54)
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F21V 37/00 (2006.01)
F21L 19/00 (2006.01)
A47G 33/00 (2006.01)
431968 (22)
2019 11 27
POŁEDNIK BERNARD, Lublin (PL)
POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin (PL)
Znicz z konwerterem katalitycznym

(B1) (11) 236564
(41) 2020 06 01
(51) F23J 15/02 (2006.01)
F23J 15/06 (2006.01)
F23J 15/08 (2006.01)
B01D 53/81 (2006.01)
B01D 53/86 (2006.01)
F21V 37/00 (2006.01)
F21L 19/00 (2006.01)
A47G 33/00 (2006.01)
(21) 431969 (22)
2019 11 27
(72) POŁEDNIK BERNARD, Lublin (PL); PIOTROWICZ ADAM,
Lublin (PL); ZDYB AGATA, Lublin (PL)
(73) POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin (PL)
(54) Znicz z konwerterem katalitycznym i pokrywą chłodzącą spaliny
(B1) (11) 236479
(41) 2019 12 02
(51) F23L 5/02 (2006.01)
F01D 15/08 (2006.01)
F23G 7/10 (2006.01)
(21) 425700 (22)
2018 05 23
(72) FILIPOWICZ MARIUSZ, Wola Zachariaszowa (PL);
PODLASEK SZYMON, Dębica (PL); SORNEK KRZYSZTOF,
Mysłowice (PL)
(73)	AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE, Kraków (PL)
(54) Sposób doprowadzania powietrza do kotła do spalania biomasy
(B1) (11) 236583
(41) 2017 12 18
(51) F24D 19/00 (2006.01)
F28D 1/04 (2006.01)
F28F 9/22 (2006.01)
(21) 417622 (22)
2016 06 17
(72) KOLASIŃSKI SŁAWOMIR, Włocławek (PL);
WESOŁOWSKI TOMASZ, Boża Wola (PL)
(73) INSTAL-PROJEKT GAWŁOWSCY, ŚCIERZYŃSCY SPÓŁKA JAWNA,
Nowa Wieś k/ Włocławka (PL)
(54) Układ zasilania grzejnika
(B1) (11) 236510
(41) 2020 03 09
(51) F24F 12/00 (2006.01)
F24F 13/28 (2006.01)
B01D 46/24 (2006.01)
B01D 46/04 (2006.01)
(21) 426900 (22)
2018 09 04
(72) BIL TOMASZ, Sanok (PL)
(73) BIL TOMASZ FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA GEO-EKO,
Sanok (PL)
(54) Urządzenie filtrowentylacyjne z systemem odzysku ciepła bezpośrednio przy wkładach filtracyjnych
(B1) (11) 236455
(41) 2019 09 09
(51) F24H 1/22 (2006.01)
F24H 9/00 (2006.01)
F28F 13/12 (2006.01)
F23J 3/02 (2006.01)
(21) 424763 (22)
2018 03 05
(72) MILNER SŁAWOMIR, Duraczów (PL)
(73) MILNER SŁAWOMIR, Duraczów (PL)
(54) Kocioł grzewczy na paliwo stałe z zestawem zwrotnic kierunku
spalin kotła grzewczego
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(B1) (11) 236504
(41) 2020 03 09
(51) F24S 10/40 (2018.01)
H02S 40/44 (2014.01)
(21) 426793 (22)
2018 08 27
(72)	NIEMIEC WITOLD, Rzeszów (PL); TRZEPIECIŃSKI TOMASZ,
Bratkowice (PL)
(73) POLITECHNIKA RZESZOWSKA IM. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA,
Rzeszów (PL)
(54) Kolektor słoneczny o budowie modułowej oraz sposób sterowania tym kolektorem
(B1) (11) 236465
(41) 2019 11 04
(51) F26B 3/00 (2006.01)
F26B 3/02 (2006.01)
(21) 425443 (22)
2018 04 30
(72) KUBECKI MICHAŁ, Wolica (PL); WYSOCKI JAROSŁAW, Kielce (PL)
(73) INSTYTUT OZE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kielce (PL)
(54) Suszarnia pofermentu
(B1) (11) 236456
(41) 2019 09 09
(51) F41H 5/00 (2006.01)
F41H 7/04 (2006.01)
C08J 5/06 (2006.01)
C08J 5/10 (2006.01)
F16J 15/22 (2006.01)
B32B 5/02 (2006.01)
D04H 1/00 (2006.01)
(21) 424808 (22)
2018 03 08
(72) FELIKSIK ADAM, Bukowno (PL); ŁUSZCZEWSKI WIESŁAW,
Sosnowiec (PL)
(73)	HT GUARD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sosnowiec (PL)
(54) Materiał balistyczny
(B1) (11) 236537
(41) 2020 06 29
(51) G01B 5/08 (2006.01)
G01B 7/12 (2006.01)
G01B 11/08 (2006.01)
B61K 9/12 (2006.01)
(21) 428290 (22)
2018 12 20
(72) SZOT ZBIGNIEW, Gliwice (PL)
(73) PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-TECHNICZNE GRAW
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gliwice (PL)
(54) Sposób wyznaczania średnicy koła pojazdów szynowych
(B1) (11) 236585
(41) 2018 05 21
(51) G01N 3/00 (2006.01)
G01N 3/32 (2006.01)
(21) 419443 (22)
2016 11 14
(72) LIGAJ BOGDAN, Bydgoszcz (PL); GADECKI MATEUSZ,
Kędzierzyn (PL)
(73) UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY
IM. JANA I JĘDRZEJA ŚNIADECKICH W BYDGOSZCZY, Bydgoszcz (PL)
(54) Sposób i urządzenie do badań zmęczeniowych przy zmiennych
obciążeniach zginających lub skręcających
(B1) (11) 236458
(41) 2019 10 07
(51) G01N 3/08 (2006.01)
G01N 3/12 (2006.01)
(21) 425024 (22)
2018 03 26
(72) MALUJDA IRENEUSZ, Luboń (PL); TALAŚKA KRZYSZTOF,
Poznań (PL); WILCZYŃSKI DOMINIK, Murowana Goślina (PL);
WOJTKOWIAK DOMINIK, Kamionki (PL); GÓRECKI JAN, Poznań (PL)
(73) POLITECHNIKA POZNAŃSKA, Poznań (PL)
(54) Urządzenie do badania nacisków bocznych
(B1) (11) 236486
(41) 2020 01 02
(51) G01N 21/63 (2006.01)
(21) 426019 (22)
2018 06 22

(72) ORTYL JOANNA, Złotniki (PL); PILCH MACIEJ, Niepołomice (PL);
POPIELARZ ROMAN, Kraków (PL); GALEK MARIUSZ, Kraków (PL)
(73) POLITECHNIKA KRAKOWSKA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI,
Kraków (PL)
(54) Sposób mapowania rozkładu ciśnienia na powierzchniach materiałów powłokowych przy użyciu sensorów luminescencyjnych
i układ do mapowania rozkładu ciśnienia na powierzchniach materiałów powłokowych przy użyciu sensorów luminescencyjnych
(B1) (11) 236545
(41) 2019 08 12
(51) G01N 21/64 (2006.01)
G01N 33/44 (2006.01)
C09D 5/22 (2006.01)
C09K 11/06 (2006.01)
(21) 424500 (22)
2018 02 02
(72) RYCHTER PIOTR, Częstochowa (PL); DOBRZYŃSKI PIOTR,
Zabrze (PL); KOWALCZUK MAREK, Częstochowa (PL); STOYANOVA
KOSEVA NELI, Sofia (BG); ATANASOVA MITOVA VIOLETA, Sofia (BG)
(73) UNIWERSYTET HUMANISTYCZNO-PRZYRODNICZY
IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE, Częstochowa (PL)
(54) Środek do oznaczania opakowań z polimerów biodegradowalnych
(B1) (11) 236580
(41) 2017 07 03
(51) G01N 21/75 (2006.01)
G01N 21/76 (2006.01)
(21) 415437 (22)
2015 12 21
(72) KALINOWSKI SŁAWOMIR, Olsztyn (PL);
KORONKIEWICZ STANISŁAWA, Bukwałd (PL)
(73) UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE,
Olsztyn (PL)
(54) Przepływowy detektor chemiluminescencyjny
(B1) (11) 236550
(41) 2019 06 17
(51) G01N 21/78 (2006.01)
C12Q 1/10 (2006.01)
(21) 423812 (22)
2017 12 11
(72)	GRYGORCEWICZ BARTŁOMIEJ, Stargard (PL); WASAK AGATA,
Szczecin (PL); AUGUSTYNIAK ADRIAN, Szczecin (PL);
STACHURSKA XYMENA, Szczecin (PL); DROZD RADOSŁAW,
Szczecin (PL); NAWROTEK PAWEŁ, Szczecin (PL)
(73) ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE, Szczecin (PL)
(54) Sposób wytwarzania biosensora kolorymetrycznego do detekcji bakterii z gatunku Escherichia coli i biosensor kolorymetryczny
do detekcji bakterii z gatunku Escherichia coli
(B1) (11) 236576
(41) 2017 02 13
(51) G01N 33/28 (2006.01)
G01N 5/00 (2006.01)
G01N 5/04 (2006.01)
(21) 413412 (22)
2015 08 03
(72) CELIŃSKI ZDZISŁAW, Radom (PL); DĄBROWSKA KATARZYNA,
Praga Dolna (PL); MŁODAWSKI MARCIN, Radom (PL);
SADOWSKA MARIA, Pionki (PL)
(73) INSTYTUT ENERGETYKI, Warszawa (PL)
(54) Metoda kwalifikowania emulsji olejowych do procesu elektrokoagulacji
(B1) (11) 236560
(41) 2020 05 18
(51) G01R 19/165 (2006.01)
G01R 19/22 (2006.01)
(21) 431874 (22)
2019 11 21
(72) WARDA PIOTR, Lublin (PL)
(73) POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin (PL)
(54) Układ i sposób ciągłej mikroprocesorowo sterowanej, korekty
składowej stałej napięcia przemiennego

Nr 2/2021

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

(B1) (11) 236559
(41) 2020 06 01
(51) G05F 1/56 (2006.01)
H01J 49/26 (2006.01)
(21) 431528 (22)
2019 10 21
(72) KANIA BARTOSZ, Lublin (PL)
(73) POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin (PL)
(54) Układ cyfrowy stabilizacji natężenia prądu termoemisji elektronowej oraz napięcia przyspieszającego elektrony, zwłaszcza dla
wysokich energii elektronów
(B1) (11) 236453
(41) 2019 08 12
(51) G09B 23/10 (2006.01)
G09B 23/18 (2006.01)
(21) 424489 (22)
2018 02 02
(72) BEDNAREK STANISŁAW, Łódź (PL)
(73) UNIWERSYTET ŁÓDZKI, Łódź (PL)
(54) Wózek do badania siły elektrodynamicznej
(B1) (11) 236506
(41) 2020 03 09
(51) G09B 23/18 (2006.01)
(21) 426802 (22)
2018 08 27
(72) BEDNAREK STANISŁAW, Łódź (PL)
(73) UNIWERSYTET ŁÓDZKI, Łódź (PL)
(54) Przyrząd do badania linii pola magnetycznego przewodnika
z prądem
(B1) (11) 236485
(41) 2019 03 11
(51) G12B 13/00 (2006.01)
G01N 33/00 (2006.01)
(21) 425925 (22)
2018 06 14
(72) KORZEC TOMASZ, Gliwice (PL); PACHOLE ALEKSANDER,
Gliwice (PL)
(73)	ATEST-GAZ A.M. PACHOLE SPÓŁKA JAWNA, Gliwice (PL)
(54) System kalibracji czujnika gazu
(B1) (11) 236527
(41) 2020 08 10
(51) H02G 7/20 (2006.01)
H02G 7/22 (2006.01)
(21) 428694 (22)
2019 01 28
(72) SZTAFROWSKI DARIUSZ, Wrocław (PL); GUMIELA JACEK,
Rudna (PL)
(73) POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław (PL)
(54) Linia elektroenergetyczna niskiej częstotliwości częściowo eliminująca szkodliwe pole elektromagnetyczne
(B1) (11) 236528
(41) 2020 08 10
(51) H02G 7/20 (2006.01)
H02G 7/22 (2006.01)
(21) 428696 (22)
2019 01 28
(72) SZTAFROWSKI DARIUSZ, Wrocław (PL); GUMIELA JACEK,
Rudna (PL)
(73) POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław (PL)
(54) Linia elektroenergetyczna niskiej częstotliwości z kompensacją
szkodliwego pola elektromagnetycznego
(B1)
(51)
(21)
(72)
(73)
(54)

(11) 236505
(41) 2020 03 09
H02K 1/06 (2006.01)
426801 (22)
2018 08 27
BEDNAREK STANISŁAW, Łódź (PL)
UNIWERSYTET ŁÓDZKI, Łódź (PL)
Silnik jednobiegunowy

(B1) (11) 236459
(41) 2019 10 07
(51) H02M 7/00 (2006.01)
H02P 5/74 (2006.01)
(21) 425079 (22)
2018 03 29
(72) SYROKA ZENON, Kętrzyn (PL); MERCHEL DAMIAN,
Olsztyn (PL)
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(73) UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE,
Olsztyn (PL)
(54) Optoelektroniczny układ sterowania silnikiem elektrycznym
prądu zmiennego
(B1) (11) 236546
(41) 2018 01 29
(51) H03H 5/00 (2006.01)
H03J 7/02 (2006.01)
H01F 29/00 (2006.01)
(21) 418106 (22)
2016 07 26
(72)	HUDYM VASYL, Lwów (UA); DROZDOWSKI PIOTR, Kraków (PL);
MAMCARZ DOMINIK, Regulice (PL)
(73) POLITECHNIKA KRAKOWSKA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI,
Kraków (PL)
(54) Sposób sterowania przestrajalnego filtra pasywnego
(B1) (11) 236547
(41) 2018 07 02
(51) H03K 19/0944 (2006.01)
H03K 19/20 (2006.01)
(21) 419875 (22)
2016 12 19
(72) TALAŚKA TOMASZ, Bydgoszcz (PL); DŁUGOSZ RAFAŁ,
Poznań (PL)
(73) UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY IM. JANA
I JĘDRZEJA ŚNIADECKICH W BYDGOSZCZY, Bydgoszcz (PL)
(54) Programowalna bramka logiczna realizująca funkcje logiczne
OR oraz AND
(B1) (11) 236534
(41) 2020 05 18
(51) H04L 9/12 (2006.01)
(21) 432223 (22)
2019 12 16
(72) ZYGARLICKI JAROSŁAW, Krzyżowice (PL); WITKOWSKI PIOTR,
Radomsko (PL)
(73) POLITECHNIKA OPOLSKA, Opole (PL)
(54) Układ szyfrowania danych, zwłaszcza w sieciach komputerowych

INDEKS UDZIELONYCH PATENTÓW,
WEDŁUG SYMBOLI MKP
Symbol	Nr
MKP
patentu

Symbol	Nr
MKP
patentu

1

2

1

2

A01D 34/73 (2006.01)
A01H 4/00 (2006.01)
A01H 6/46 (2018.01)
A01H 4/00 (2006.01)
A01H 6/46 (2018.01)
A01H 5/00 (2018.01)
A01J 7/02 (2006.01)
A01N 37/02 (2006.01)
A01N 65/00 (2009.01)
A01N 37/02 (2006.01)
A01N 65/00 (2009.01)
A01N 37/00 (2006.01)
A01N 65/00 (2009.01)
A01N 37/02 (2006.01)
A01N 65/00 (2009.01)
A01N 63/02 (2006.01)
A01N 43/48 (2006.01)
A01N 43/80 (2006.01)
A21C 1/00 (2006.01)
A21C 1/02 (2006.01)

236507
236530
236530*
236531
236531*
236567*
236472
236513*
236513*
236514*
236514*
236511*
236511*
236512*
236512*
236518*
236589*
236589*
236548
236548*

A21C 1/06 (2006.01)
A21D 8/02 (2006.01)
A23B 7/01 (2006.01)
A23G 1/42 (2006.01)
A23G 9/48 (2006.01)
A23G 1/46 (2006.01)
A23L 3/54 (2006.01)
A23L 5/30 (2016.01)
A23L 19/00 (2016.01)
A23L 3/3409 (2006.01)
A24D 3/02 (2006.01)
A24D 3/02 (2006.01)
A47F 3/00 (2006.01)
A47G 33/00 (2006.01)
A47G 33/00 (2006.01)
A47G 33/00 (2006.01)
A47G 33/00 (2006.01)
A47L 13/22 (2006.01)
A47L 13/24 (2006.01)
A47L 13/22 (2006.01)

236548*
236548*
236595
236597
236597*
236597*
236595*
236595*
236595*
236517
236586
236587
236594
236561*
236562*
236563*
236564*
236513
236513*
236514

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

2

1

2

A47L 13/24 (2006.01)
A47L 17/00 (2006.01)
A47L 13/17 (2006.01)
A47L 17/00 (2006.01)
A47L 13/17 (2006.01)
A61B 5/00 (2006.01)
A61B 5/103 (2006.01)
A61B 5/11 (2006.01)
A61B 17/068 (2006.01)
A61B 17/32 (2006.01)
A61H 33/14 (2006.01)
A61J 7/04 (2006.01)
A61J 7/04 (2006.01)
A61J 7/04 (2006.01)
A61J 7/04 (2006.01)
A61K 31/522 (2006.01)
A61K 35/741 (2015.01)
A61K 36/06 (2006.01)
A61K 38/08 (2019.01)
A61K 38/10 (2006.01)
A61K 38/16 (2006.01)
A61K 31/341 (2006.01)
A61K 31/46 (2006.01)
A61K 31/661 (2006.01)
A61K 8/55 (2006.01)
A61K 31/661 (2006.01)
A61K 35/76 (2015.01)
A61K 35/76 (2015.01)
A61L 2/22 (2006.01)
A61L 2/22 (2006.01)
A61L 2/22 (2006.01)
A61L 2/22 (2006.01)
A61M 1/10 (2006.01)
A61M 5/142 (2006.01)
A61N 2/08 (2006.01)
A61P 31/00 (2006.01)
A61P 31/02 (2006.01)
A61P 31/04 (2006.01)
A61P 31/10 (2006.01)
A61P 9/00 (2006.01)
A61P 25/28 (2006.01)
A61P 9/12 (2006.01)
A61P 29/00 (2006.01)
A61P 35/00 (2006.01)
A61P 35/00 (2006.01)
A62C 2/24 (2006.01)
A62C 37/46 (2006.01)
A63B 22/16 (2006.01)
A63B 23/035 (2006.01)
B01D 53/26 (2006.01)
B01D 65/08 (2006.01)
B01D 61/36 (2006.01)
B01D 69/00 (2006.01)
B01D 63/08 (2006.01)
B01D 21/24 (2006.01)
B01D 53/81 (2006.01)
B01D 53/81 (2006.01)
B01D 53/81 (2006.01)
B01D 53/81 (2006.01)
B01D 53/86 (2006.01)
B01D 46/24 (2006.01)
B01D 46/04 (2006.01)
B01F 7/06 (2006.01)
B01F 15/00 (2006.01)
B01J 31/22 (2006.01)
B01J 23/26 (2006.01)
B01J 20/282 (2006.01)

236514*
236511
236511*
236512
236512*
236466
236466*
236466*
236575
236575*
236593
236474
236475
236476
236477
236460
236460*
236460*
236566
236566*
236566*
236471*
236592*
236557*
236557*
236558*
236568*
236569*
236513*
236514*
236511*
236512*
236489
236489*
236593*
236566*
236566*
236566*
236566*
236471*
236471*
236592*
236592*
236557*
236558*
236596
236596*
236466*
236466*
236469
236552
236552*
236552*
236552*
236579*
236561*
236562*
236563*
236564*
236564*
236510*
236510*
236501
236501*
236523
236523*
236533*

B01J 20/20 (2006.01)
B01J 29/06 (2006.01)
B01J 29/06 (2006.01)
B02C 17/00 (2006.01)
B03D 1/24 (2006.01)
B05B 7/08 (2006.01)
B05B 7/00 (2006.01)
B05B 12/14 (2006.01)
B08B 11/02 (2006.01)
B08B 3/08 (2006.01)
B08B 3/02 (2006.01)
B08B 13/00 (2006.01)
B09B 3/00 (2006.01)
B21C 47/06 (2006.01)
B21C 47/22 (2006.01)
B21D 3/02 (2006.01)
B21D 1/02 (2006.01)
B21F 9/00 (2006.01)
B22C 9/00 (2006.01)
B22C 9/00 (2006.01)
B22D 27/04 (2006.01)
B22D 27/04 (2006.01)
B22D 41/54 (2006.01)
B23K 9/04 (2006.01)
B23K 9/28 (2006.01)
B23K 37/00 (2006.01)
B23K 20/12 (2006.01)
B23K 20/26 (2006.01)
B23K 20/24 (2006.01)
B24C 7/00 (2006.01)
B24D 7/06 (2006.01)
B25B 25/00 (2006.01)
B25B 25/00 (2006.01)
B25J 9/00 (2006.01)
B25J 9/06 (2006.01)
B27B 31/08 (2006.01)
B27C 3/00 (2006.01)
B27C 9/00 (2006.01)
B27G 13/04 (2006.01)
B27K 9/00 (2006.01)
B27K 9/00 (2006.01)
B28D 1/00 (2006.01)
B29B 17/02 (2006.01)
B31B 50/00 (2017.01)
B32B 33/00 (2006.01)
B32B 27/32 (2006.01)
B32B 15/02 (2006.01)
B32B 5/02 (2006.01)
B41M 3/14 (2006.01)
B41M 3/00 (2006.01)
B60G 21/055 (2006.01)
B60G 5/04 (2006.01)
B60G 7/02 (2006.01)
B60P 1/54 (2006.01)
B60P 3/14 (2006.01)
B60P 3/20 (2006.01)
B60S 3/04 (2006.01)
B61G 11/18 (2006.01)
B61K 9/12 (2006.01)
B62D 21/11 (2006.01)
B62K 25/04 (2006.01)
B62K 5/02 (2013.01)
B64C 5/04 (2006.01)
B64C 1/20 (2006.01)
B64C 39/02 (2006.01)
B64F 1/02 (2006.01)
B65B 13/02 (2006.01)

236533*
236553*
236556*
236464
236464*
236482
236588*
236588*
236590*
236565*
236588*
236588*
236590*
236541*
236541*
236541
236541*
236508*
236467*
236468*
236467
236468
236462
236478
236502
236502*
236480
236480*
236480*
236540
236487
236508
236524
236461
236461*
236457*
236492
236492*
236499
236525
236526*
236487*
236590
236600*
236570*
236582*
236584*
236456*
236470
236470*
236516
236463*
236463*
236452
236452*
236539
236588*
236571*
236537*
236516*
236463
236463*
236570
236570*
236549*
236549
236508*

1

2

B65B 55/22 (2006.01) 236599*
B65D 83/04 (2006.01) 236474*
B65D 83/04 (2006.01) 236475*
B65D 83/04 (2006.01) 236476*
B65D 83/04 (2006.01) 236477*
B65D 5/50 (2006.01)
236598
B65D 5/52 (2006.01)
236598*
B65D 85/60 (2006.01) 236598*
B65D 69/00 (2006.01) 236598*
B65D 5/56 (2006.01)
236600
B65D 27/00 (2006.01) 236582
B65D 65/46 (2006.01) 236599
B65D 71/00 (2006.01) 236483
B65D 71/58 (2006.01) 236483*
B65G 13/02 (2006.01) 236457
B65G 39/12 (2006.01) 236457*
B65G 39/18 (2006.01) 236457*
B67D 7/74 (2010.01)
236588*
B82Y 30/00 (2011.01) 236533
B82Y 30/00 (2011.01) 236554*
B82Y 40/00 (2011.01) 236554*
C01B 32/182 (2017.01) 236554
C01B 25/12 (2006.01) 236551*
C01B 25/28 (2006.01) 236551*
C01B 25/37 (2006.01) 236551*
C01D 15/00 (2006.01) 236544*
C01G 37/02 (2006.01) 236551
C01G 51/04 (2006.01) 236551*
C01G 7/00 (2006.01)
236577*
C02F 1/28 (2006.01)
236533*
C02F 103/10 (2006.01) 236533*
C02F 1/00 (2006.01)
236579
C02F 3/02 (2006.01)
236578
C02F 5/12 (2006.01)
236565*
C04B 28/04 (2006.01) 236532
C04B 14/04 (2006.01) 236532*
C04B 35/48 (2006.01) 236573
C04B 35/64 (2006.01) 236573*
C04B 28/06 (2006.01) 236543*
C04B 14/06 (2006.01) 236543*
C04B 14/38 (2006.01) 236543*
C05D 3/02 (2006.01)
236493
C05D 3/02 (2006.01)
236494
C05D 3/02 (2006.01)
236495
C05D 11/00 (2006.01) 236495*
C05D 3/02 (2006.01)
236496
C05D 3/02 (2006.01)
236497
C05D 11/00 (2006.01) 236497*
C05D 3/02 (2006.01)
236498
C05G 3/00 (2020.01)
236493*
C05G 3/00 (2020.01)
236494*
C05G 3/00 (2020.01)
236495*
C05G 3/00 (2020.01)
236496*
C05G 3/00 (2020.01)
236497*
C05G 3/00 (2020.01)
236498*
C07C 5/22 (2006.01)
236553
C07C 5/25 (2006.01)
236553*
C07C 5/29 (2006.01)
236553*
C07C 13/40 (2006.01) 236553*
C07C 37/07 (2006.01) 236556
C07C 39/06 (2006.01) 236556*
C07D 277/62 (2006.01) 236521
C07D 307/24 (2006.01) 236471
C07D 307/48 (2006.01) 236526
C07D 451/04 (2006.01) 236592
C07D 451/02 (2006.01) 236592*
C07D 491/044 (2006.01) 236522

1

2

C07D 233/60 (2006.01)
C07D 275/06 (2006.01)
C07F 9/10 (2006.01)
C07F 9/09 (2006.01)
C07F 9/10 (2006.01)
C07H 21/04 (2006.01)
C07K 7/06 (2006.01)
C07K 7/08 (2006.01)
C07K 14/00 (2006.01)
C07K 1/32 (2006.01)
C07K 1/14 (2006.01)
C07K 14/325 (2006.01)
C08B 37/08 (2006.01)
C08G 65/26 (2006.01)
C08J 9/36 (2006.01)
C08J 3/28 (2006.01)
C08J 3/24 (2006.01)
C08J 11/22 (2006.01)
C08J 5/18 (2006.01)
C08J 5/06 (2006.01)
C08J 5/10 (2006.01)
C08K 3/22 (2006.01)
C08K 3/011 (2018.01)
C08K 3/22 (2006.01)
C08K 3/36 (2006.01)
C08K 5/09 (2006.01)
C08K 5/14 (2006.01)
C08K 5/09 (2006.01)
C08K 13/02 (2006.01)
C08L 23/04 (2006.01)
C08L 23/06 (2006.01)
C08L 23/34 (2006.01)
C08L 9/00 (2006.01)
C08L 21/00 (2006.01)
C08L 95/00 (2006.01)
C08L 3/02 (2006.01)
C08L 89/00 (2006.01)
C08L 9/02 (2006.01)
C09D 5/22 (2006.01)
C09J 7/22 (2018.01)
C09J 7/38 (2018.01)
C09K 17/40 (2006.01)
C09K 17/40 (2006.01)
C09K 17/40 (2006.01)
C09K 17/40 (2006.01)
C09K 17/40 (2006.01)
C09K 17/40 (2006.01)
C09K 8/46 (2006.01)
C09K 11/06 (2006.01)
C11D 7/26 (2006.01)
C11D 17/04 (2006.01)
C11D 7/26 (2006.01)
C11D 17/04 (2006.01)
C11D 7/26 (2006.01)
C11D 17/04 (2006.01)
C11D 7/26 (2006.01)
C11D 17/04 (2006.01)
C11D 7/50 (2006.01)
C11D 1/08 (2006.01)
C11D 1/14 (2006.01)
C11D 1/10 (2006.01)
C11D 1/34 (2006.01)
C11D 1/66 (2006.01)
C11D 1/83 (2006.01)
C11D 3/33 (2006.01)
C11D 3/37 (2006.01)
C12C 1/16 (2006.01)

236589*
236589*
236557
236557*
236558
236567*
236566*
236566*
236566*
236490
236490*
236518
236515
236523*
236512*
236515*
236484
236581
236555*
236456*
236456*
236554*
236484*
236484*
236484*
236484*
236581*
236529*
236509*
236582*
236582*
236484*
236484*
236581*
236581*
236529
236529*
236509
236545*
236555
236555*
236493*
236494*
236495*
236496*
236497*
236498*
236543
236545*
236513*
236513*
236514*
236514*
236511*
236511*
236512*
236512*
236590*
236565*
236565*
236565*
236565*
236565*
236565*
236565*
236565*
236517*

Nr 2/2021

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

1

2

1

2

C12N 1/20 (2006.01)
C12N 7/02 (2006.01)
C12N 1/20 (2006.01)
C12N 7/02 (2006.01)
C12N 1/38 (2006.01)
C12N 1/12 (2006.01)
C12N 9/96 (2006.01)
C12N 15/12 (2006.01)
C12N 15/55 (2006.01)
C12N 15/82 (2006.01)
C12N 15/29 (2006.01)
C12N 15/11 (2006.01)
C12N 9/24 (2006.01)
C12P 19/00 (2006.01)
C12P 17/04 (2006.01)
C12Q 1/68 (2006.01)
C12Q 1/68 (2006.01)
C12Q 1/6895 (2018.01)
C12Q 1/10 (2006.01)
C12R 1/445 (2006.01)
C12R 1/445 (2006.01)
C21D 1/00 (2006.01)
C21D 9/00 (2006.01)
C22C 24/00 (2006.01)
C23C 4/08 (2016.01)
C23C 8/36 (2006.01)
C23C 8/24 (2006.01)
C23C 14/22 (2006.01)
C23C 14/34 (2006.01)
C23C 14/35 (2006.01)
C23G 5/00 (2006.01)
C23G 1/00 (2006.01)
C25D 3/48 (2006.01)
D04H 1/00 (2006.01)
D21H 27/18 (2006.01)
D21H 27/30 (2006.01)
E04C 5/12 (2006.01)
E04C 5/07 (2006.01)
E04D 13/03 (2006.01)
E04G 21/12 (2006.01)
E04G 23/02 (2006.01)
E05B 1/00 (2006.01)
E05B 47/06 (2006.01)
E05C 19/02 (2006.01)
E05F 15/50 (2015.01)
E06B 1/56 (2006.01)
E21B 33/12 (2006.01)
E21B 23/06 (2006.01)
F01D 15/08 (2006.01)
F01K 23/00 (2006.01)
F04D 29/26 (2006.01)
F04D 29/28 (2006.01)
F04D 29/18 (2006.01)
F15B 15/14 (2006.01)
F15B 15/26 (2006.01)
F15B 18/00 (2006.01)
F16C 33/37 (2006.01)
F16C 33/60 (2006.01)
F16C 19/20 (2006.01)
F16G 11/12 (2006.01)
F16H 57/00 (2012.01)
F16H 57/12 (2006.01)
F16H 1/02 (2006.01)
F16J 15/22 (2006.01)
F16L 55/033 (2006.01)
F16L 3/10 (2006.01)
F21L 19/00 (2006.01)

236568
236568*
236569
236569*
236542
236542*
236589
236572*
236574*
236567*
236567*
236567*
236567*
236525*
236526*
236572
236574
236567
236550*
236568*
236569*
236500
236481
236544
236584
236491
236491*
236571
236488
236488*
236565
236565*
236577
236456*
236570*
236570*
236520
236520*
236591
236520*
236520*
236454
236503
236503*
236596*
236591*
236451
236451*
236479*
236473
236535
236535*
236535*
236596*
236596*
236588
236536
236536*
236536*
236524*
236519
236519*
236519*
236456*
236538
236538*
236561*

F21L 19/00 (2006.01)
F21L 19/00 (2006.01)
F21L 19/00 (2006.01)
F21V 35/00 (2006.01)
F21V 37/00 (2006.01)
F21V 37/00 (2006.01)
F21V 37/00 (2006.01)
F21V 37/00 (2006.01)
F23G 7/10 (2006.01)
F23J 15/02 (2006.01)
F23J 15/06 (2006.01)
F23J 15/02 (2006.01)
F23J 15/06 (2006.01)
F23J 15/02 (2006.01)
F23J 15/06 (2006.01)
F23J 15/02 (2006.01)
F23J 15/06 (2006.01)
F23J 15/08 (2006.01)
F23J 3/02 (2006.01)
F23L 5/02 (2006.01)
F24C 15/02 (2006.01)
F24D 19/00 (2006.01)
F24F 11/30 (2018.01)
F24F 110/20 (2018.01)
F24F 12/00 (2006.01)
F24F 13/28 (2006.01)
F24H 1/22 (2006.01)
F24H 9/00 (2006.01)
F24S 10/40 (2018.01)
F26B 3/00 (2006.01)
F26B 3/02 (2006.01)
F28D 1/04 (2006.01)
F28F 9/22 (2006.01)
F28F 13/12 (2006.01)
F41H 5/00 (2006.01)
F41H 7/04 (2006.01)
G01B 5/08 (2006.01)
G01B 7/12 (2006.01)
G01B 11/08 (2006.01)
G01G 19/52 (2006.01)
G01G 19/42 (2006.01)
G01N 3/00 (2006.01)
G01N 3/32 (2006.01)
G01N 3/08 (2006.01)
G01N 3/12 (2006.01)
G01N 21/63 (2006.01)
G01N 21/64 (2006.01)
G01N 33/44 (2006.01)
G01N 21/75 (2006.01)
G01N 21/76 (2006.01)
G01N 21/78 (2006.01)
G01N 33/28 (2006.01)
G01N 5/00 (2006.01)
G01N 5/04 (2006.01)
G01N 33/00 (2006.01)
G01R 19/165 (2006.01)
G01R 19/22 (2006.01)
G05F 1/56 (2006.01)
G09B 23/10 (2006.01)
G09B 23/18 (2006.01)
G09B 23/18 (2006.01)
G12B 13/00 (2006.01)
H01F 29/00 (2006.01)
H01J 49/26 (2006.01)
H02G 7/20 (2006.01)
H02G 7/22 (2006.01)
H02G 7/20 (2006.01)

236562*
236563*
236564*
236561
236561*
236562*
236563*
236564*
236479*
236561*
236561*
236562
236562*
236563
236563*
236564
236564*
236564*
236455*
236479
236503*
236583
236469*
236469*
236510
236510*
236455
236455*
236504
236465
236465*
236583*
236583*
236455*
236456
236456*
236537
236537*
236537*
236594*
236594*
236585
236585*
236458
236458*
236486
236545
236545*
236580
236580*
236550
236576
236576*
236576*
236485*
236560
236560*
236559
236453
236453*
236506
236485
236546*
236559*
236527
236527*
236528
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H02G 7/22 (2006.01)
H02K 1/06 (2006.01)
H02M 7/00 (2006.01)
H02P 5/74 (2006.01)
H02S 40/44 (2014.01)
H03H 5/00 (2006.01)

236528*
236505
236459
236459*
236504*
236546

1

2

H03J 7/02 (2006.01)
236546*
H03K 19/0944 (2006.01) 236547
H03K 19/20 (2006.01) 236547*
H04L 9/12 (2006.01)
236534
H04N 1/405 (2006.01) 236470*

INDEKS NUMEROWY
UDZIELONYCH PATENTÓW
	Nr
patentu

Symbol
MKP

	Nr
patentu

Symbol
MKP

1

2

1

2

236451
236452
236453
236454
236455
236456
236457
236458
236459
236460
236461
236462
236463
236464
236465
236466
236467
236468
236469
236470
236471
236472
236473
236474
236475
236476
236477
236478
236479
236480
236481
236482
236483
236484
236485
236486
236487
236488
236489
236490
236491
236492
236493
236494
236495
236496
236497
236498
236499
236500
236501

E21B 33/12 (2006.01)
B60P 1/54 (2006.01)
G09B 23/10 (2006.01)
E05B 1/00 (2006.01)
F24H 1/22 (2006.01)
F41H 5/00 (2006.01)
B65G 13/02 (2006.01)
G01N 3/08 (2006.01)
H02M 7/00 (2006.01)
A61K 31/522 (2006.01)
B25J 9/00 (2006.01)
B22D 41/54 (2006.01)
B62K 25/04 (2006.01)
B02C 17/00 (2006.01)
F26B 3/00 (2006.01)
A61B 5/00 (2006.01)
B22D 27/04 (2006.01)
B22D 27/04 (2006.01)
B01D 53/26 (2006.01)
B41M 3/14 (2006.01)
C07D 307/24 (2006.01)
A01J 7/02 (2006.01)
F01K 23/00 (2006.01)
A61J 7/04 (2006.01)
A61J 7/04 (2006.01)
A61J 7/04 (2006.01)
A61J 7/04 (2006.01)
B23K 9/04 (2006.01)
F23L 5/02 (2006.01)
B23K 20/12 (2006.01)
C21D 9/00 (2006.01)
B05B 7/08 (2006.01)
B65D 71/00 (2006.01)
C08J 3/24 (2006.01)
G12B 13/00 (2006.01)
G01N 21/63 (2006.01)
B24D 7/06 (2006.01)
C23C 14/34 (2006.01)
A61M 1/10 (2006.01)
C07K 1/32 (2006.01)
C23C 8/36 (2006.01)
B27C 3/00 (2006.01)
C05D 3/02 (2006.01)
C05D 3/02 (2006.01)
C05D 3/02 (2006.01)
C05D 3/02 (2006.01)
C05D 3/02 (2006.01)
C05D 3/02 (2006.01)
B27G 13/04 (2006.01)
C21D 1/00 (2006.01)
B01F 7/06 (2006.01)

236502
236503
236504
236505
236506
236507
236508
236509
236510
236511
236512
236513
236514
236515
236516
236517
236518
236519
236520
236521
236522
236523
236524
236525
236526
236527
236528
236529
236530
236531
236532
236533
236534
236535
236536
236537
236538
236539
236540
236541
236542
236543
236544
236545
236546
236547
236548
236549
236550
236551
236552

B23K 9/28 (2006.01)
E05B 47/06 (2006.01)
F24S 10/40 (2018.01)
H02K 1/06 (2006.01)
G09B 23/18 (2006.01)
A01D 34/73 (2006.01)
B25B 25/00 (2006.01)
C08L 9/02 (2006.01)
F24F 12/00 (2006.01)
A47L 17/00 (2006.01)
A47L 17/00 (2006.01)
A47L 13/22 (2006.01)
A47L 13/22 (2006.01)
C08B 37/08 (2006.01)
B60G 21/055 (2006.01)
A23L 3/3409 (2006.01)
C07K 14/325 (2006.01)
F16H 57/00 (2012.01)
E04C 5/12 (2006.01)
C07D 277/62 (2006.01)
C07D 491/044 (2006.01)
B01J 31/22 (2006.01)
B25B 25/00 (2006.01)
B27K 9/00 (2006.01)
C07D 307/48 (2006.01)
H02G 7/20 (2006.01)
H02G 7/20 (2006.01)
C08L 3/02 (2006.01)
A01H 4/00 (2006.01)
A01H 4/00 (2006.01)
C04B 28/04 (2006.01)
B82Y 30/00 (2011.01)
H04L 9/12 (2006.01)
F04D 29/26 (2006.01)
F16C 33/37 (2006.01)
G01B 5/08 (2006.01)
F16L 55/033 (2006.01)
B60P 3/20 (2006.01)
B24C 7/00 (2006.01)
B21D 3/02 (2006.01)
C12N 1/38 (2006.01)
C09K 8/46 (2006.01)
C22C 24/00 (2006.01)
G01N 21/64 (2006.01)
H03H 5/00 (2006.01)
H03K 19/0944 (2006.01)
A21C 1/00 (2006.01)
B64F 1/02 (2006.01)
G01N 21/78 (2006.01)
C01G 37/02 (2006.01)
B01D 65/08 (2006.01)

20

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO	Nr 2/2021
1

2

1

2

236553
236554
236555
236556
236557
236558
236559
236560
236561
236562
236563
236564
236565
236566
236567
236568
236569
236570
236571
236572
236573
236574
236575
236576

C07C 5/22 (2006.01)
C01B 32/182 (2017.01)
C09J 7/22 (2018.01)
C07C 37/07 (2006.01)
C07F 9/10 (2006.01)
C07F 9/10 (2006.01)
G05F 1/56 (2006.01)
G01R 19/165 (2006.01)
F21V 35/00 (2006.01)
F23J 15/02 (2006.01)
F23J 15/02 (2006.01)
F23J 15/02 (2006.01)
C23G 5/00 (2006.01)
A61K 38/08 (2019.01)
C12Q 1/6895 (2018.01)
C12N 1/20 (2006.01)
C12N 1/20 (2006.01)
B64C 5/04 (2006.01)
C23C 14/22 (2006.01)
C12Q 1/68 (2006.01)
C04B 35/48 (2006.01)
C12Q 1/68 (2006.01)
A61B 17/068 (2006.01)
G01N 33/28 (2006.01)

236577
236578
236579
236580
236581
236582
236583
236584
236585
236586
236587
236588
236589
236590
236591
236592
236593
236594
236595
236596
236597
236598
236599
236600

C25D 3/48 (2006.01)
C02F 3/02 (2006.01)
C02F 1/00 (2006.01)
G01N 21/75 (2006.01)
C08J 11/22 (2006.01)
B65D 27/00 (2006.01)
F24D 19/00 (2006.01)
C23C 4/08 (2016.01)
G01N 3/00 (2006.01)
A24D 3/02 (2006.01)
A24D 3/02 (2006.01)
F15B 18/00 (2006.01)
C12N 9/96 (2006.01)
B29B 17/02 (2006.01)
E04D 13/03 (2006.01)
C07D 451/04 (2006.01)
A61H 33/14 (2006.01)
A47F 3/00 (2006.01)
A23B 7/01 (2006.01)
A62C 2/24 (2006.01)
A23G 1/42 (2006.01)
B65D 5/50 (2006.01)
B65D 65/46 (2006.01)
B65D 5/56 (2006.01)

(11) 200545 A. Wykreślono: Unilever BCS Europe B.V.,
Rotterdam, Holandia Wpisano: Upfield Europe B.V., Rotterdam,
Holandia
(11) 200900 A. Wykreślono: GE ENERGY (USA), LLC, Atlanta,
Stany Zjednoczone Ameryki Wpisano: Air Products and Chemicals, Inc., Allentown, Stany Zjednoczone Ameryki
(11) 201233 A. Wykreślono: Grasmann Josef, Texing, Austria
Wpisano: MARKUS GRASMANN, Texing, Austria
(11) 201233 A. Wykreślono: MARKUS GRASMANN, Texing,
Austria Wpisano: Josef Grasmann Gesellschaft m.b.H., Texing,
Austria
(11) 202078 A. Wykreślono: Unilever BCS Europe B.V.,
Rotterdam, Holandia Wpisano: Upfield Europe B.V., Rotterdam,
Holandia
(11) 203130 A. Wykreślono: ZAPIÓR MAREK, Bytom, Polska;
BLOCH ANDRZEJ, Piekary Śląskie, Polska; JĘDRUŚ OLGIERD,
Mysłowice, Polska Wpisano: PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE „ZET” - MAREK ZAPIÓR, Bytom, Polska 272261712
(11) 204050 A. Wykreślono: GE ENERGY(USA), LLC, Atlanta,
Stany Zjednoczone Ameryki Wpisano: Air Products and Chemicals, Inc., Allentown, Stany Zjednoczone Ameryki
(11) 205883 A. Wykreślono: E. I. DU PONT DE NEMOURS
AND COMPANY, Wilmington, Stany Zjednoczone Ameryki Wpisano: The Chemours Company FC, LLC, Wilmington, Stany Zjednoczone Ameryki

Wygaśnięcie prawa

(11) 206413 A. Wykreślono: EVONIK RÖHM GMBH, Darmstadt, Niemcy Wpisano: Röhm GmbH, Darmstadt, Niemcy

Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer wygasłego patentu,
datę wygaśnięcia oraz zakres wygaśnięcia.

(11) 206413 A. Wykreślono: Röhm GmbH, Darmstadt, Niemcy Wpisano: Evonik Degussa GmbH, Essen, Niemcy

(B1) (11) 219509
(B1) (11) 220723
(B1) (11) 222658

2019 02 03
2018 08 01
2020 03 12

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

Wpisy i zmiany w rejestrze nieuwzględnione
w innych samodzielnych ogłoszeniach
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer patentu, wskazanie
rubryki rejestru, charakter oraz treść wpisu. Publikacji podlegają wpisy
w rejestrze dotyczące uprawnionych, twórców, praw ograniczających
patent oraz sprostowania istotnych pomyłek.
Rubryka A – dane uprawnionego
Rubryka B – tytuł wynalazku
Rubryka C – dane twórców wynalazku
Rubryka D – prawa ograniczające patent
Rubryka E – wpisy uzupełniające stan prawny patentu
Rubryka F – wnioski o unieważnienie, sprzeciwy oraz decyzje dotyczące patentu
Rubryka G – informacje o unieważnieniu lub wygaśnięciu patentu
(11) 193855 A. Wykreślono: E.I. DU PONT DE NEMOURS AND
COMPANY, Wilmington, Stany Zjednoczone Ameryki Wpisano:
The Chemours Company FC, LLC, Wilmington, Stany Zjednoczone Ameryki
(11) 194447 D. Wpisano: Na mocy umowy z dnia 06 kwietnia 2020 r. udzielono ograniczonej i wyłącznej licencji na używanie wynalazku przez spółkę HUTA STALOWA WOLA SPÓŁKA
AKCYJNA, Stalowa Wola, Polska na czas trwania patentu
(11) 199367 A. Wykreślono: Unilever BCS Europe B.V., Rotterdam, Holandia Wpisano: Upfield Europe B.V., Rotterdam, Holandia
(11) 199379 A. Wykreślono: WANZL METALLWARENFABRIK
GMBH, Leipheim, Niemcy Wpisano: Wanzl GmbH & Co. KGaA,
Leipheim, Niemcy

(11) 206413 A. Wykreślono: Evonik Degussa GmbH, Essen,
Niemcy Wpisano: Evonik Operations GmbH, Essen, Niemcy
(11) 208354 A. Wykreślono: E.I.DU PONT DE NEMOURS AND
COMPANY, Wilmington, Stany Zjednoczone Ameryki Wpisano:
The Chemours Company FC, LLC, Wilmington, Stany Zjednoczone Ameryki
(11) 211439 A. Wykreślono: AKADEMIA MORSKA W SZCZECINIE, Szczecin, Polska 000145129 Wpisano: ECO HARPOON-RECYCLING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Cząstków Mazowiecki, Polska 362569260
(11) 212722 A. Wykreślono: ZBROSZCZYK, Świątniki, Polska
Wpisano: SCHLÖSSER - HEIZTECHNIK GRUPPE POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Poznań, Polska 301405072
(11) 213779 A. Wykreślono: LOB SPÓŁKA AKCYJNA, Leszno,
Polska 410016340 Wpisano: ASSA ABLOY OPENING SOLUTIONS
POLAND SPÓŁKA AKCYJNA, Leszno, Polska 410016340
(11) 215213 A. Wykreślono: INSTYTUT METALI NIEŻELAZNYCH, Gliwice, Polska 000027542; WIENIEWSKI ANDRZEJ, Szałsza, Polska; ZACHARIASZ TOMASZ, Gliwice, Polska; SZCZERBA
EDWARD, Gliwice, Polska; ŚMIESZEK ZBIGNIEW, Gliwice, Polska Wpisano: INSTYTUT METALI NIEŻELAZNYCH, Gliwice, Polska 000027542; WIENIEWSKI ANDRZEJ, Szałsza, Polska; ZACHARIASZ TOMASZ, Gliwice, Polska
(11) 215749 A. Wykreślono: PROMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Siemianowice Śląskie, Polska 001308993 Wpisano: PROMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zawadzkie, Polska
(11) 217202 A. Wykreślono: INSTYTUT PRZEMYSŁU ORGANICZNEGO, Warszawa, Polska 000042613; ZAKŁAD PRODUKCJI SPECJALNEJ GAMRAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Jasło, Polska 371111798; BUMAR
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa,
Polska 000031874 Wpisano: SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ-
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-INSTYTUT PRZEMYSŁU ORGANICZNEGO, Warszawa, Polska 000042613; ZAKŁAD PRODUKCJI SPECJALNEJ GAMRAT
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Jasło, Polska 371111798; BUMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 000031874
(11) 217202 A. Wykreślono: SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ-INSTYTUT PRZEMYSŁU ORGANICZNEGO, Warszawa,
Polska 000042613; ZAKŁAD PRODUKCJI SPECJALNEJ GAMRAT
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Jasło, Polska 371111798; BUMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 000031874 Wpisano: SIEĆ
BADAWCZA ŁUKASIEWICZ-INSTYTUT PRZEMYSŁU ORGANICZNEGO, Warszawa, Polska 000042613; ZAKŁAD PRODUKCJI SPECJALNEJ GAMRAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Jasło, Polska 371111798; POLSKI HOLDING OBRONNY
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa,
Polska 000031874
(11) 217882 A. Wykreślono: INSTYTUT BIOTECHNOLOGII
PRZEMYSŁU ROLNO-SPOŻYWCZEGO IM. PROF. WACŁAWA DĄBROWSKIEGO, Warszawa, Polska 000053835; DUDARSKI LESZEK
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWE ELDEX MEDICAL IMPORT-EXPORT, Poznań, Polska Wpisano: DUDARSKI LESZEK PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWE ELDEX-MEDICAL IMPORT-EXPORT, Wiry, Polska 630005521
(11) 218302 A. Wykreślono: IPANTERM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, Polska 022330482;
PORT POLSKI OŚRODEK ROZWOJU TECHNOLOGII SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, Polska 020671635 Wpisano: IPANTERM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, Polska 022330482; SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ – PORT POLSKI OŚRODEK ROZWOJU
TECHNOLOGII, Wrocław, Polska 020671635
(11) 218512 A. Wykreślono: LABUS MICHAŁ, Wrocław, Polska; ŚPIKOWSKI JERZY, Namysłów, Polska; CHOUDHARY SANJEEV, Warszawa, Polska; MEDINICE SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa,
Polska 260637552 Wpisano: MEDINICE SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 260637552
(11) 218578 A. Wykreślono: PORT POLSKI OŚRODEK ROZWOJU TECHNOLOGII SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, Polska 020671635 Wpisano: SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ – PORT POLSKI OŚRODEK ROZWOJU
TECHNOLOGII, Wrocław, Polska 020671635
(11) 219080 A. Wykreślono: INSTYTUT OPTYKI STOSOWANEJ, Warszawa, Polska 000035725; INSTYTUT BADAWCZY DRÓG
I MOSTÓW, Warszawa, Polska 000127686 Wpisano: INSTYTUT
BADAWCZY DRÓG I MOSTÓW, Warszawa, Polska 000127686;
SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ - INSTYTUT TELE- I RADIOTECHNICZNY, Warszawa, Polska 000039309
(11) 219112 A. Wykreślono: INSTYTUT OPTYKI STOSOWANEJ, Warszawa, Polska 000035725; INSTYTUT BADAWCZY
DRÓG I MOSTÓW, Warszawa, Polska 000127686 Wpisano: SIEĆ
BADAWCZA ŁUKASIEWICZ - INSTYTUT TELE- I RADIOTECHNICZNY, Warszawa, Polska 000039309; INSTYTUT BADAWCZY DRÓG
I MOSTÓW, Warszawa, Polska 000127686
(11) 220386 A. Wykreślono: KORPORACJA INTER-AQUA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań,
Polska 631543858; HTS MEDIJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pępowo, Polska 302471935 Wpisano:
KORPORACJA INTER-AQUA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, Polska 631543858; „HOLLYWOOD
TEXTILE SERVICE” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sierpc, Polska 140353224
(11) 220877 A. Wykreślono: INSTYTUT GENETYKI I HODOWLI ZWIERZĄT POLSKIEJ AKADEMII NAUK, Jastrzębiec, Polska 000326196; INSTYTUT ZOOTECHNIKI - PAŃSTWOWY INSTY-
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TUT BADAWCZY, Kraków, Polska 000079728 Wpisano: INSTYTUT
ZOOTECHNIKI - PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY, Kraków,
Polska 000079728; INSTYTUT GENETYKI I BIOTECHNOLOGII ZWIERZĄT POLSKIEJ AKADEMII NAUK, Jastrzębiec, Polska 000326196
(11) 221086 A. Wykreślono: POLITECHNIKA ŚLĄSKA, Gliwice, Polska 000001637 Wpisano: POLITECHNIKA ŚLĄSKA, Gliwice, Polska 000001637; POLYMEMTECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 140166539
(11) 221480 A. Wykreślono: SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO W WARSZAWIE, Warszawa, Polska 000001784;
INSTYTUT GENETYKI I HODOWLI ZWIERZĄT POLSKIEJ AKADEMII
NAUK, Jastrzębiec, Polska 000326196; INSTYTUT FIZJOLOGII
I ŻYWIENIA ZWIERZĄT IM. JANA KIELANOWSKIEGO POLSKIEJ
AKADEMII NAUK, Jabłonna, Polska 000325989; INSTYTUT BIOTECHNOLOGII PRZEMYSŁU ROLNO-SPOŻYWCZEGO IM. PROF.
WACŁAWA DĄBROWSKIEGO, Warszawa, Polska 000053835 Wpisano: INSTYTUT BIOTECHNOLOGII PRZEMYSŁU ROLNO-SPOŻYWCZEGO IM. PROF. WACŁAWA DĄBROWSKIEGO, Warszawa,
Polska 000053835; SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO W WARSZAWIE, Warszawa, Polska 000001784; INSTYTUT
FIZJOLOGII I ŻYWIENIA ZWIERZĄT IM. JANA KIELANOWSKIEGO
POLSKIEJ AKADEMII NAUK, Jabłonna, Polska 000325989; INSTYTUT GENETYKI I BIOTECHNOLOGII ZWIERZĄT POLSKIEJ AKADEMII NAUK, Jastrzębiec, Polska 000326196
(11) 221874 A. Wykreślono: SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO W WARSZAWIE, Warszawa, Polska 000001784; INSTYTUT GENETYKI I HODOWLI ZWIERZĄT
POLSKIEJ AKADEMII NAUK, Magdalenka, Polska 000326196;
INSTYTUT FIZJOLOGII I ŻYWIENIA ZWIERZĄT IM. JANA KIELANOWSKIEGO POLSKIEJ AKADEMII NAUK, Jabłonna, Polska 000325989; INSTYTUT BIOTECHNOLOGII PRZEMYSŁU
ROLNO-SPOŻYWCZEGO IM. PROF. WACŁAWA DĄBROWSKIEGO, Warszawa, Polska 000053835 Wpisano: SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO W WARSZAWIE, Warszawa,
Polska 000001784; INSTYTUT BIOTECHNOLOGII PRZEMYSŁU
ROLNO-SPOŻYWCZEGO IM. PROF. WACŁAWA DĄBROWSKIEGO,
Warszawa, Polska 000053835; INSTYTUT FIZJOLOGII I ŻYWIENIA ZWIERZĄT IM. JANA KIELANOWSKIEGO POLSKIEJ AKADEMII
NAUK, Jabłonna, Polska 000325989; INSTYTUT GENETYKI I BIOTECHNOLOGII ZWIERZĄT POLSKIEJ AKADEMII NAUK, Jastrzębiec, Polska 000326196
(11) 222158 A. Wykreślono: WEBA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Jaworzno, Polska 271110520 Wpisano: ŁUKASIEWICZ PAWEŁ, Dąbrowa Górnicza, Polska
(11) 223449 A. Wykreślono: INSTYTUT GENETYKI I HODOWLI ZWIERZĄT POLSKIEJ AKADEMII NAUK, Jastrzębiec, Polska 000326196; SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO W WARSZAWIE, Warszawa, Polska 000001784; INSTYTUT
FIZJOLOGII I ŻYWIENIA ZWIERZĄT IM. JANA KIELANOWSKIEGO
POLSKIEJ AKADEMII NAUK, Jabłonna, Polska 000325989; INSTYTUT BIOTECHNOLOGII PRZEMYSŁU ROLNO-SPOŻYWCZEGO,
Warszawa, Polska 000053835 Wpisano: INSTYTUT BIOTECHNOLOGII PRZEMYSŁU ROLNO-SPOŻYWCZEGO, Warszawa, Polska 000053835; SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO W WARSZAWIE, Warszawa, Polska 000001784; INSTYTUT
FIZJOLOGII I ŻYWIENIA ZWIERZĄT IM. JANA KIELANOWSKIEGO
POLSKIEJ AKADEMII NAUK, Jabłonna, Polska 000325989; INSTYTUT GENETYKI I BIOTECHNOLOGII ZWIERZĄT POLSKIEJ AKADEMII NAUK, Jastrzębiec, Polska 000326196
(11) 224061 A. Wykreślono: DRUK-INTRO SPÓŁKA AKCYJNA, Inowrocław, Polska 092575329 Wpisano: EUROIMPEX POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Karolina, Polska 015354500
(11) 224137 A. Wykreślono: LOB SPÓŁKA AKCYJNA, Leszno,
Polska 410016340 Wpisano: ASSA ABLOY OPENING SOLUTIONS
POLAND SPÓŁKA AKCYJNA, Leszno, Polska 410016340
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(11) 224141 A. Wykreślono: LOB SPÓŁKA AKCYJNA, Leszno,
Polska 410016340 Wpisano: ASSA ABLOY OPENING SOLUTIONS
POLAND SPÓŁKA AKCYJNA, Leszno, Polska 410016340
(11) 224351 A. Wykreślono: LOB SPÓŁKA AKCYJNA, Leszno,
Polska 410016340 Wpisano: ASSA ABLOY OPENING SOLUTIONS
POLAND SPÓŁKA AKCYJNA, Leszno, Polska 410016340
(11) 228672 A. Wykreślono: KRAWCZYK MACIEJ PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE KLINAR, Mirachowo, Polska 192973682; KNELSEN POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bydgoszcz,
Polska 341607838 Wpisano: KLINAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
OPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Staniszewo, Polska 381989487; KNELSEN POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ OPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Osielsko, Polska 341607838
(11) 230178 A. Wykreślono: MERIAL INC., Duluth, Stany
Zjednoczone Ameryki Wpisano: Boehringer Ingelheim Animal
Health USA Inc., Duluth, Stany Zjednoczone Ameryki
(11) 232325 C. Wykreślono: ŁODYGOWSKI TOMASZ, Poznań, Polska; PUK KAROL, Poznań, Polska; SIELICKI PIOTR, Poznań, Polska Wpisano: ŁODYGOWSKI TOMASZ, Poznań, Polska;
PUK KAROL, Poznań, Polska; SIELICKI PIOTR, Poznań, Polska; SUMELKA WOJCIECH, Tulce, Polska
(11) 232463 A. Wykreślono: MERIAL INC., Duluth, Stany
Zjednoczone Ameryki Wpisano: Boehringer Ingelheim Animal
Health USA Inc., Duluth, Stany Zjednoczone Ameryki
(11) 233898 A. Wykreślono: UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W POZNANIU, Poznań, Polska 000001844; INSTYTUT
WŁÓKIEN NATURALNYCH I ROŚLIN ZIELARSKICH, Poznań, Polska 301027411 Wpisano: SANPROBI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Szczecin,
Polska 320568827

DODATKOWE PRAWA OCHRONNE
UDZIELONE PRAWA
(11) 0328
(21) 0347
(94) 14.04.2023 - 14.04.2028
(73) MERCK SHARP & DOHME CORP., RAHWAY (US)
(93) 21.01.2015, EU/1/14/976, Komisja Europejska (EU)
(95) WORAPAKSAR, albo jego farmaceutycznie dopuszczalna sól
lub solwat
(B1) (68) 214718
(54) Tricykliczny antagonista receptora trombinowego, zawierająca
go kompozycja farmaceutyczna i jego zastosowanie

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.
(T5) (97) 12 07 2017

2017/28	EP 1633976 B1

(T3) (97)
(T5) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
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2020/34	EP 3444326 B1
2020/07	EP 3445909 B1
2020/21	EP 3445914 B1
2020/27	EP 3446352 B1
2020/36	EP 3447224 B1
2020/45	EP 3448028 B1
2020/34	EP 3448594 B1
2020/22	EP 3449730 B1
2020/31	EP 3451882 B1
2020/33	EP 3451974 B1
2020/32	EP 3452168 B1
2020/33	EP 3454959 B1
2020/32	EP 3455303 B1
2020/37	EP 3455399 B1
2020/36	EP 3455625 B1
2020/44	EP 3456189 B1
2020/28	EP 3464139 B1
2020/20	EP 3464271 B1
2020/28	EP 3464385 B1
2020/35	EP 3464393 B1
2020/20	EP 3465715 B1
2020/29	EP 3468878 B1
2020/35	EP 3468957 B1
2020/27	EP 3469177 B1
2020/34	EP 3470093 B1
2020/31	EP 3470264 B1
2020/22	EP 3472397 B1
2020/29	EP 3472878 B1
2020/09	EP 3475495 B1
2020/33	EP 3478971 B1
2020/29	EP 3480413 B1
2020/39	EP 3480450 B1
2020/32	EP 3480519 B1
2020/23	EP 3481216 B1
2020/34	EP 3481442 B1
2020/34	EP 3481700 B1
2020/32	EP 3481989 B1
2020/34	EP 3482617 B1
2020/23	EP 3484945 B1
2020/31	EP 3485178 B1
2020/42	EP 3485982 B1
2020/38	EP 3486575 B1
2020/42	EP 3486979 B1
2020/24	EP 3487566 B1
2020/36	EP 3488552 B1
2020/32	EP 3489109 B1
2020/29	EP 3490903 B1
2020/35	EP 3491044 B1
2020/35	EP 3491630 B1
2020/37	EP 3493445 B1
2020/39	EP 3494782 B1
2020/30	EP 3497085 B1
2020/38	EP 3501300 B1
2020/29	EP 3501507 B1
2020/37	EP 3502575 B1
2020/32	EP 3503401 B1
2020/31	EP 3505779 B1
2020/29	EP 3507289 B1
2020/25	EP 3507850 B1
2020/34	EP 3508030 B1
2020/31	EP 3508365 B1
2020/35	EP 3508376 B1
2020/30	EP 3510812 B1
2020/31	EP 3511162 B1
2020/34	EP 3512714 B1
2020/34	EP 3513821 B1
2020/29	EP 3515275 B1
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05 08 2020
08 07 2020
07 10 2020
29 07 2020
15 07 2020
29 07 2020
23 09 2020
19 08 2020
16 09 2020
22 07 2020
01 07 2020
29 07 2020
29 07 2020
05 08 2020
05 08 2020
22 07 2020
21 10 2020
29 07 2020
19 08 2020
12 08 2020
21 10 2020
22 04 2020
19 08 2020
15 07 2020
26 08 2020
22 07 2020
09 09 2020
26 08 2020
09 09 2020
19 08 2020
05 08 2020
12 08 2020
05 08 2020
12 08 2020
07 10 2020
12 08 2020
12 08 2020
26 08 2020
19 08 2020
05 08 2020
23 09 2020
12 08 2020
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2020/32	EP 3515831 B1
2020/28	EP 3516375 B1
2020/41	EP 3518311 B1
2020/31	EP 3519604 B1
2020/29	EP 3520164 B1
2020/31	EP 3523184 B1
2020/39	EP 3524072 B1
2020/34	EP 3524547 B1
2020/38	EP 3525630 B1
2020/30	EP 3528847 B1
2020/27	EP 3529504 B1
2020/31	EP 3529867 B1
2020/31	EP 3530159 B1
2020/32	EP 3530160 B1
2020/32	EP 3532192 B1
2020/30	EP 3533393 B1
2020/43	EP 3534936 B1
2020/31	EP 3535051 B1
2020/34	EP 3536172 B1
2020/33	EP 3539894 B1
2020/43	EP 3540823 B1
2020/17	EP 3541356 B1
2020/34	EP 3545037 B1
2020/29	EP 3548358 B1
2020/35	EP 3554904 B1
2020/30	EP 3555551 B1
2020/37	EP 3556689 B1
2020/35	EP 3557308 B1
2020/37	EP 3564731 B1
2020/34	EP 3575532 B1
2020/32	EP 3581708 B1
2020/33	EP 3583023 B1
2020/32	EP 3591877 B1
2020/33	EP 3592239 B1
2020/41	EP 3592516 B1
2020/33	EP 3595301 B1
2020/33	EP 3595311 B1
2020/35	EP 3607361 B1
2020/34	EP 3617665 B1
2020/32	EP 3618966 B1
2020/39	EP 3629780 B1
2020/33	EP 3629997 B1
2020/34	EP 3665328 B1

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) 1671868
A. Wykreślono: Wanzl Metallwarenfabrik
GmbH, Leipheim, Niemcy Wpisano: Wanzl GmbH & Co. KGaA, Leipheim, Niemcy
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(11) 1833714
A. Wykreślono: Wanzl Metallwarenfabrik
GmbH, Leipheim, Niemcy Wpisano: Wanzl GmbH & Co. KGaA, Leipheim, Niemcy
(11) 1869263
A. Wykreślono: Wanzl Metallwarenfabrik
GmbH, Leipheim, Niemcy Wpisano: Wanzl GmbH & Co. KGaA, Leipheim, Niemcy
(11) 2002257 A. Wykreślono: MAAC INVESTMENT HOLDINGS LTD., Road Town, Brytyjskie Wyspy Dziewicze Wpisano: CFR
Engines Inc., Pewaukee, Stany Zjednoczone Ameryki
(11) 2084998 A. Wykreślono: Wanzl Metallwarenfabrik
GmbH, Leipheim, Niemcy Wpisano: Wanzl GmbH & Co. KGaA, Leipheim, Niemcy
(11) 2354321 A. Wykreślono: GeoSea NV, Zwijndrecht, Belgia Wpisano: DEME Offshore BE N.V., Zwijndrecht, Belgia
(11) 2354537 A. Wykreślono: GeoSea NV, Zwijndrecht, Belgia Wpisano: DEME Offshore BE N.V., Zwijndrecht, Belgia
(11) 2372143 A. Wykreślono: GeoSea NV, Zwijndrecht, Belgia Wpisano: DEME Offshore BE N.V., Zwijndrecht, Belgia
(11) 2347796 A. Wykreślono: Evonik Degussa GmbH, Essen,
Niemcy Wpisano: Evonik Operations GmbH, Essen, Niemcy
(11) 2408992 A. Wykreślono: GeoSea NV, Zwijndrecht, Belgia Wpisano: DEME Offshore BE N.V., Zwijndrecht, Belgia
(11) 2566423 A. Wykreślono: NIGHTBALANCE B.V., ´S-Gravenhage, Holandia Wpisano: NightBalance B.V., Eindhoven, Holandia
(11) 2507834 A. Wykreślono: Manz CIGS Technology GmbH,
Schwäbisch Hall, Niemcy Wpisano: NICE Solar Energy GmbH,
Schwäbisch Hall, Niemcy
(11) 2481490 A. Wykreślono: GeoSea NV, Zwijndrecht, Belgia Wpisano: DEME Offshore BE N.V., Zwijndrecht, Belgia
(11) 2481523 A. Wykreślono: GeoSea NV, Zwijndrecht, Belgia Wpisano: DEME Offshore BE N.V., Zwijndrecht, Belgia
(11) 2550095 A. Wykreślono: Evonik Degussa GmbH, Essen,
Niemcy Wpisano: Evonik Operations GmbH, Essen, Niemcy
(11) 2553067 A. Wykreślono: Evonik Degussa GmbH, Essen,
Niemcy Wpisano: Evonik Operations GmbH, Essen, Niemcy
(11) 2492436
A. Wykreślono: Wanzl Metallwarenfabrik
GmbH, Leipheim, Niemcy Wpisano: Wanzl GmbH & Co. KGaA, Leipheim, Niemcy
(11) 2492401 A. Wykreślono: GeoSea NV, Zwijndrecht, Belgia Wpisano: DEME Offshore BE N.V., Zwijndrecht, Belgia
(11) 2492402 A. Wykreślono: GeoSea NV, Zwijndrecht, Belgia Wpisano: DEME Offshore BE N.V., Zwijndrecht, Belgia
(11) 2500369 A. Wykreślono: Evonik Degussa GmbH, Essen,
Niemcy Wpisano: Evonik Operations GmbH, Essen, Niemcy
(11) 2700715 A. Wykreślono: Evonik Degussa GmbH, Essen,
Niemcy Wpisano: Evonik Operations GmbH, Essen, Niemcy
(11) 2661989
A. Wykreślono: Wanzl Metallwarenfabrik
GmbH, Leipheim, Niemcy Wpisano: Wanzl GmbH & Co. KGaA, Leipheim, Niemcy
(11) 2811028 A. Wykreślono: Evonik Degussa GmbH, Essen,
Niemcy Wpisano: Evonik Operations GmbH, Essen, Niemcy
(11) 2834294 A. Wykreślono: Evonik Degussa GmbH, Essen,
Niemcy Wpisano: Evonik Operations GmbH, Essen, Niemcy
(11) 2762509 A. Wykreślono: Evonik Degussa GmbH, Essen,
Niemcy Wpisano: Evonik Operations GmbH, Essen, Niemcy
(11) 2929860 A. Wykreślono: NVT AG, Muri, Szwajcaria Wpisano: MEDIRA AG, Muri, Szwajcaria
(11) 2840185 A. Wykreślono: GeoSea NV, Zwijndrecht, Belgia Wpisano: DEME Offshore BE N.V., Zwijndrecht, Belgia
(11) 2851472 A. Wykreślono: GeoSea NV, Zwijndrecht, Belgia Wpisano: DEME Offshore BE N.V., Zwijndrecht, Belgia

(11) 3000437 A. Wykreślono: NVT AG, Muri, Szwajcaria Wpisano: MEDIRA AG, Muri, Szwajcaria
(11) 2964688 A. Wykreślono: Evonik Degussa GmbH, Essen,
Niemcy Wpisano: Evonik Operations GmbH, Essen, Niemcy
(11) 2978867 A. Wykreślono: CRIERI S.R.L., Valenza, Włochy
Wpisano: CRIERI S.r.l., Mediolan, Włochy
(11) 2988855 A. Wykreślono: VETRICERAMICI-FERRO S.p.A.,
Spezzano di Fiorano, Włochy Wpisano: Vetriceramici S.r.l., Spezzano di Fiorano, Włochy
(11) 3050131 A. Wykreślono: Evonik Degussa GmbH, Essen,
Niemcy Wpisano: Evonik Operations GmbH, Essen, Niemcy
(11) 3039120 A. Wykreślono: Evonik Degussa GmbH, Essen,
Niemcy Wpisano: Evonik Operations GmbH, Essen, Niemcy
(11) 3083275 A. Wykreślono: Evonik Degussa GmbH, Essen,
Niemcy Wpisano: Evonik Operations GmbH, Essen, Niemcy
(11) 3045438 A. Wykreślono: Evonik Degussa GmbH, Essen,
Niemcy Wpisano: Evonik Operations GmbH, Essen, Niemcy
(11) 2910724 A. Wykreślono: Evonik Degussa GmbH, Essen,
Niemcy Wpisano: Evonik Operations GmbH, Essen, Niemcy
(11) 2913439 A. Wykreślono: GeoSea NV, Zwijndrecht, Belgia Wpisano: DEME Offshore BE N.V., Zwijndrecht, Belgia
(11) 2979587
A. Wykreślono: Wanzl Metallwarenfabrik
GmbH, Leipheim, Niemcy Wpisano: Wanzl GmbH & Co. KGaA, Leipheim, Niemcy
(11) 2947064 A. Wykreślono: Evonik Degussa GmbH, Essen,
Niemcy Wpisano: Evonik Operations GmbH, Essen, Niemcy
(11) 2985202
A. Wykreślono: Wanzl Metallwarenfabrik
GmbH, Leipheim, Niemcy Wpisano: Wanzl GmbH & Co. KGaA, Leipheim, Niemcy
(11) 3178887 A. Wykreślono: Evonik Degussa GmbH, Essen,
Niemcy Wpisano: Evonik Operations GmbH, Essen, Niemcy
(11) 3178862 A. Wykreślono: Evonik Degussa GmbH, Essen,
Niemcy Wpisano: Evonik Operations GmbH, Essen, Niemcy
(11) 3037400 A. Wykreślono: Evonik Degussa GmbH, Essen,
Niemcy Wpisano: Evonik Operations GmbH, Essen, Niemcy
(11) 3092010 A. Wykreślono: Synthon Biopharmaceuticals
B.V., Nijmegen, Holandia Wpisano: Byondis B.V., Nijmegen, Holandia
(11) 2948183 A. Wykreślono: Synthon Biopharmaceuticals
B.V., Nijmegen, Holandia; Yale University, New Haven, Stany Zjednoczone Ameryki Wpisano: Yale University, New Haven, Stany
Zjednoczone Ameryki; Byondis B.V., Nijmegen, Holandia
(11) 3196951 A. Wykreślono: Evonik Degussa GmbH, Essen,
Niemcy Wpisano: Evonik Operations GmbH, Essen, Niemcy
(11) 3064309 A. Wykreślono: GeoSea NV, Zwijndrecht, Belgia Wpisano: DEME Offshore BE N.V., Zwijndrecht, Belgia
(11) 3255029 A. Wykreślono: Evonik Degussa GmbH, Essen,
Niemcy Wpisano: Evonik Operations GmbH, Essen, Niemcy
(11) 3263666 A. Wykreślono: Evonik Degussa GmbH, Essen,
Niemcy Wpisano: Evonik Operations GmbH, Essen, Niemcy
(11) 3121181 A. Wykreślono: Evonik Degussa GmbH, Essen,
Niemcy Wpisano: Evonik Operations GmbH, Essen, Niemcy
(11) 3178863 A. Wykreślono: Evonik Degussa GmbH, Essen,
Niemcy Wpisano: Evonik Operations GmbH, Essen, Niemcy
(11) 3265532 A. Wykreślono: Evonik Degussa GmbH, Essen,
Niemcy Wpisano: Evonik Operations GmbH, Essen, Niemcy
(11) 3380458 A. Wykreślono: Evonik Degussa GmbH, Essen,
Niemcy; thyssenkrupp Industrial Solutions AG, Essen, Niemcy Wpisano: thyssenkrupp Industrial Solutions AG, Essen, Niemcy; Evonik
Operations GmbH, Essen, Niemcy
(11) 3205680 A. Wykreślono: Evonik Degussa GmbH, Essen,
Niemcy Wpisano: Evonik Operations GmbH, Essen, Niemcy
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(11) 3348589 A. Wykreślono: Evonik Degussa GmbH, Essen,
Niemcy Wpisano: Evonik Operations GmbH, Essen, Niemcy
(11) 3360912 A. Wykreślono: Evonik Degussa GmbH, Essen,
Niemcy Wpisano: Evonik Operations GmbH, Essen, Niemcy
(11) 3252263 A. Wykreślono: DEME Offshore Holding NV,
Zwijndrecht, Belgia Wpisano: DEME Offshore BE N.V., Zwijndrecht,
Belgia
(11) 3260650 A. Wykreślono: GeoSea NV, Zwijndrecht, Belgia Wpisano: DEME Offshore BE N.V., Zwijndrecht, Belgia
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(T3) (11) 3363942 Postanowiono „sprostować błędy na stronie zawierającej dane bibliograficzne: w pozycji (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego jest: „2/7/2018 18155587.1” powinno
być: „07.02.2018 18155587.1”
(T3) (11) 3363943 Postanowiono „sprostować błędy na stronie zawierającej dane bibliograficzne: w pozycji (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego jest: „2/7/2018 18155572.3” powinno
być: „07.02.2018 18155572.3”

(11) 3266834 A. Wykreślono: Evonik Degussa GmbH, Essen,
Niemcy Wpisano: Evonik Operations GmbH, Essen, Niemcy
Oświadczenia
o gotowości udzielenia
licencji (licencja otwarta)

OGŁOSZENIA
Sprostowania opisów patentowych
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer udzielonego prawa
oraz informację o sprostowaniu.
(T3) (11) 2214318 Postanowiono tłumaczenie opisu patentowego
ponownie opublikować ze względu na błędy w danych bibliograficznych stwierdzone przez EPO (publikacja EP2214318 B8)
(T3) (11) 2504001 Postanowiono tłumaczenie opisu patentowego
ponownie opublikować ze względu na błędy w danych bibliograficznych stwierdzone przez EPO (publikacja EP2504001 B8)
(T3) (11) 2581553 Postanowiono tłumaczenie opisu patentowego
ponownie opublikować ze względu na błędy stwierdzone przez
EPO (publikacja EP2581553 B9)
(T3) (11) 2736357 Postanowiono tłumaczenie opisu patentowego
ponownie opublikować ze względu na błędy stwierdzone przez
EPO (publikacja EP2736357 B9)
(T3) (11) 2739311 Postanowiono tłumaczenie opisu patentowego
ponownie opublikować ze względu na błędy stwierdzone przez
EPO (publikacja EP2739311 B9)
(T3) (11) 2924526 Postanowiono tłumaczenie opisu patentowego
ponownie opublikować ze względu na błędy stwierdzone przez
EPO (publikacja EP2924526 B9)
(T3) (11) 3187816 Postanowiono tłumaczenie opisu patentowego
ponownie opublikować ze względu na błędy stwierdzone przez
EPO (publikacja EP3187816 B9)
(T3) (11) 3218511 Postanowiono „sprostować błędy na stronie zawierającej dane bibliograficzne: w pozycji (72) Twórca/y wynalazku jest: „KEVIN L. GUNDERSON, San Diego, US, JINGWEI BAI, San
Diego, US, MATTHEW WILLIAM KELLINGER, San Diego, US, JOHN
M. BEIERLE, San Diego, US, JONATHAN MARK BOUTELL, Little
Chesterford, GB, ROBERTO RIGATTI, Little Chesterford, GB, MARIA
CANDELARIA ROGERT BACIGALUPO,” powinno być: „KEVIN L. GUNDERSON, San Diego, US, JINGWEI BAI, San Diego, US, MATTHEW
WILLIAM KELLINGER, San Diego, US, JOHN M. BEIERLE, San Diego,
US, JONATHAN MARK BOUTELL, Little Chesterford, GB, ROBERTO
RIGATTI, Little Chesterford, GB, MARIA CANDELARIA ROGERT BACIGALUPO, San Diego, US, BOYAN BOYANOV, San Diego, US, KLAUS
MAISINGER, Little Chesterford, GB”
(T3) (11) 3287785 Postanowiono tłumaczenie opisu patentowego
ponownie opublikować ze względu na błędy stwierdzone przez
EPO (publikacja EP2387785 B9)

PATENTY EUROPEJSKIE
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer patentu europejskiego, datę zgłoszenia, numer i rok wydania Wiadomości Urzędu
Patentowego, w którym ogłoszono o złożeniu tłumaczenia patentu
europejskiego, wysokość opłaty licencyjnej (jeśli uprawniony ją podał)
i datę złożenia oświadczenia, tytuł wynalazku oraz nazwisko i imię lub
nazwę uprawnionego z adresem.
(T3) (11) 3193085 (22) 2016 12 14
(54) Urządzenie do gotowania
(73) Miele & Cie. KG
Carl-Miele-Straße 29
DE-3332 Gütersloh
GÜTERSLOH, Niemcy

01/2021

(-)

2020 10 30

(T3) (11) 3211130 (22) 2017 02 09 01/2021
(54) Pokrywa filtra, wkład filtra i pralka
(73) Miele & Cie. KG
Carl-Miele-Straße 29
DE-3332 Gütersloh
GÜTERSLOH, Niemcy

(-)

2020 10 05

(T3) (11) 3214217 (22) 2017 02 14 04/2020 (-)
(54) Pralka z zabezpieczeniem transportowym
(73) Miele & Cie. KG
Carl-Miele-Straße 29
DE-3332 Gütersloh
GÜTERSLOH, Niemcy

2019 07 19

(T3) (11) 3296448 (22) 2017 08 14 01/2021
(54) Sposób działania pralki i pralka
(73) Miele & Cie. KG
Carl-Miele-Straße 29
DE-3332 Gütersloh
GÜTERSLOH, Niemcy

(-)

2020 11 09

(T3) (11) 3310129 (22) 2017 09 08
(54) Urządzenie do gotowania
(73) Miele & Cie. KG
Carl-Miele-Straße 29
DE-3332 Gütersloh
GÜTERSLOH, Niemcy

01/2021

(-)

2020 10 13

(T3) (11) 3324126 (22) 2017 10 12 18/2020
(54) Sprzęt gotujący z zamkiem drzwiowym
(73) Miele & Cie. KG
Carl-Miele-Straße 29
DE-3332 Gütersloh
GÜTERSLOH, Niemcy

(-)

2020 08 10
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(T3) (11) 3375345 (22) 2018 03 06 10/2020
(-)
2020 04 14
(54) Zmywarka do naczyń, zwłaszcza zmywarka do naczyń gospodarstwa domowego
(73) Miele & Cie. KG
Carl-Miele-Straße 29
DE-3332 Gütersloh
GÜTERSLOH, Niemcy
(T3) (11) 3427628 (22) 2018 07 04
(54) Zmywarka do naczyń
(73) Miele & Cie. KG
Carl-Miele-Straße 29
DE-3332 Gütersloh
GÜTERSLOH, Niemcy

07/2020

(-)

2020 10 21

(T3) (11) 3437478 (22) 2018 06 28 18/2020
(-)
2020 07 09
(54) Urządzenie do obróbki termicznej i sposób użytkowania urządzenia do obróbki termicznej
(73) Miele & Cie. KG
Carl-Miele-Straße 29
DE-3332 Gütersloh
GÜTERSLOH, Niemcy
(T3) (11) 3489404 (22) 2018 11 16 01/2021
(54) Pralka i sposób eksploatacji pralki
(73) Miele & Cie. KG
Carl-Miele-Straße 29
DE-3332 Gütersloh
GÜTERSLOH, Niemcy

(-)

2020 10 05

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) 2340031
(54) Zastosowanie pułapek GDF do leczenia niedokrwistości
(21) 0660 (22) 2020 12 17
(71) Acceleron Pharma Inc., CAMBRIDGE (US)
(93) EU/1/20/1452
2020 06 26
REBLOZYL - LUSPATERCEPT

(T3) (68) 2595980
(54) Sposoby i związki do leczenia infekcji wirusowych Paramyxoviridae
(21) 0661
(22) 2020 12 21
(71) Gilead Sciences, Inc., FOSTER CITY (US)
(93) EU/1/20/1459
2020 07 03
VEKLURY - REMDESIWIR
(T3) (68) 2785375
(54) PRZECIWCIAŁA ANTY-PD-L1 I ICH ZASTOSOWANIE
(21) 0662 (22) 2020 12 28
(71) Merck Patent GmbH, DARMSTADT (DE)
(93) EU/1/17/1214
2020 08 25
BAVENCIO - AWELUMAB

Złożone wnioski
o przedłużenie obowiązywania
dodatkowego prawa ochronnego
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer patentu podstawowego i tytuł wynalazku, numer i datę złożenia wniosku, nazwisko i imię
lub nazwę i adres uprawnionego, numer i datę pierwszego zezwolenia na wprowadzenie produktu na rynek i produkt wskazany w tym
zezwoleniu, numer i datę pierwszego zezwolenia w Unii Europejskiej
na wprowadzenie produktu na rynek i produkt wskazany w tym zezwoleniu oraz datę złożenia wniosku o przedłużenie obowiązywania
dodatkowego prawa ochronnego.
(T3) (68) 2430014
(54) Związki przeciwwirusowe
(21) 0380 (22) 2016 01 29
(71) Gilead Pharmasset LLC, FOSTER CITY (US)
(93) EU/1/14/958 2014 11 18	HARVONI - LEDIPASWIR/SOFOSBUWIR
(98) 2020 12 21
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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 71 768 do nr 71 787)
(Y1) (11) 71774
(41) 2019 08 26
(51) A41D 15/00 (2006.01)
(21) 127030
(22) 2018 02 14
(72) STUDZIŃSKA ANNA, Biczyce Dolne (PL); FRYDRYCH IWONA,
Stróża (PL)
(73) POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Łódź (PL)
(54) Komplet przekształcalnej odzieży dziecięcej
(Y1) (11) 71773
(41) 2019 08 26
(51) B23B 51/00 (2006.01)
(21) 127060
(22) 2018 02 23
(72) DĘSOŁ AGNIESZKA, Bobrek (PL)
(73) DĘSOŁ AGNIESZKA, Bobrek (PL)
(54) Frez z odstojnikiem strużyn styropianowych do wykonywania
zagłębień pod kołki montażowe w systemie dociepleń elewacji
budynków
(Y1) (11) 71771
(41) 2020 02 24
(51) B60Q 1/26 (2006.01)
F21S 43/19 (2018.01)
(21) 127537
(22) 2018 08 14
(72) WAŚ JÓZEF, Oława (PL); WAŚ LESZEK, Oława (PL)
(73) PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH WAŚ JÓZEF I
LESZEK WAŚ SPÓŁKA JAWNA, Godzikowice (PL)
(54) Lampa tylna zespolona

(Y1) (11) 71772
(41) 2019 09 09
(51) B65D 30/10 (2006.01)
B65D 30/20 (2006.01)
(21) 127078
(22) 2018 02 28
(72) MIASKOWSKI MARCIN, Stefanowo (PL)
(73)	HITEC FILM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin (PL)
(54) Worek elastyczny zwłaszcza do przechowywania produktów
płynnych i sypkich
(Y1) (11) 71776
(41) 2019 10 21
(51) B65D 30/10 (2006.01)
B65D 30/20 (2006.01)
(21) 127252
(22) 2018 04 16
(72) MIASKOWSKI MARCIN, Stefanowo (PL)
(73)	HITEC FILM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin (PL)
(54) Worek elastyczny zwłaszcza do przechowywania produktów
płynnych i sypkich
(Y1)
(51)
(21)
(72)
(73)
(54)

(11) 71769
(41) 2020 06 29
B65D 90/00 (2006.01)
127905
(22) 2018 12 17
ZIELIŃSKI KRZYSZTOF, Czeladź (PL)
ZIELIŃSKI KRZYSZTOF, Czeladź (PL)
Stanowisko edukacyjne do selektywnej segregacji odpadów

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

(11) 71779
(41) 2020 06 15
B65F 1/00 (2006.01)
127884
(22) 2018 12 10
ZIELIŃSKI KRZYSZTOF, Czeladź (PL)
ZIELIŃSKI KRZYSZTOF, Czeladź (PL)
Pięciokoszowe stanowisko do selektywnej segregacji odpadów

30
(Y1)
(51)
(21)
(72)
(73)
(54)
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(11) 71770
(41) 2020 06 15
B65F 1/00 (2006.01)
127885
(22) 2018 12 10
ZIELIŃSKI KRZYSZTOF, Czeladź (PL)
ZIELIŃSKI KRZYSZTOF, Czeladź (PL)
Czterokoszowe stanowisko do selektywnej segregacji odpadów

(Y1) (11) 71775
(41) 2019 06 03
(51) C02F 1/00 (2006.01)
B01D 21/24 (2006.01)
(21) 126823
(22) 2017 11 27
(72) WIECZOREK MAREK, Stare Polichno (PL)
(73) WIECZOREK MAREK PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE
BIO-BUD, Stare Polichno (PL)
(54) Oddzielacz wody, zwłaszcza ze ścieków surowych
(Y1) (11) 71784
(41) 2020 08 24
(51) E01C 13/04 (2006.01)
E01C 5/18 (2006.01)
E01C 9/00 (2006.01)
E04F 15/18 (2006.01)
A63C 19/04 (2006.01)
(21) 128055
(22) 2019 02 20
(72) KASENDRA TOMASZ, Kraków (PL); KASENDRA KRZYSZTOF,
Kraków (PL)
(73)	ELS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków (PL)
(54)	Elastyczna płyta nawierzchniowa
(Y1) (11) 71786
(41) 2020 08 24
(51) E05B 1/00 (2006.01)
E05B 3/04 (2006.01)
A47B 95/02 (2006.01)
F16B 13/08 (2006.01)
(21) 128028
(22) 2019 02 11
(72) BUŁAWKA MARIAN, Chełmno (PL); BUŁAWKA PAWEŁ,
Chełmno (PL)
(73) MEDOS MARIAN BUŁAWKA, EWA BUŁAWKA SPÓŁKA JAWNA,
Chełmno (PL)
(54) Złącze do mocowania uchwytu rurowego
(Y1) (11) 71778
(41) 2020 05 04
(51) E05B 65/00 (2006.01)
E05D 15/24 (2006.01)
(21) 127743
(22) 2018 10 24
(72) SZUBCZYŃSKI KRZYSZTOF, Poznań (PL); SASIŃSKI SŁAWOMIR,
Przeźmierowo (PL)
(73) SZUBCZYŃSKI KRZYSZTOF, Poznań (PL); SASIŃSKI SŁAWOMIR,
Przeźmierowo (PL)
(54) Mechanizm do zabezpieczania bramy garażowej
(Y1) (11) 71783
(41) 2020 09 21
(51) E21D 11/22 (2006.01)
(21) 128109
(22) 2019 03 18
(72) KOZA ZDZISŁAW, Blachownia (PL); KOZA-BATOR PAULINA,
Częstochowa (PL)
(73) KOZA ZDZISŁAW ZAKŁADY METALOWE KOZAMEX
ZAKŁAD PRACY CHRONIONEJ, Lisów (PL)
(54) Jarzmo górne strzemienia odrzwi obudowy chodnikowej podatnej
(Y1) (11) 71782
(41) 2020 09 21
(51) E21D 11/22 (2006.01)
E21D 11/18 (2006.01)
(21) 128111
(22) 2019 03 18
(72) KOZA ZDZISŁAW, Blachownia (PL); KOZA-BATOR PAULINA,
Częstochowa (PL)
(73) KOZA ZDZISŁAW ZAKŁADY METALOWE KOZAMEX ZAKŁAD
PRACY CHRONIONEJ, Lisów (PL)
(54) Odrzwia obudowy chodnikowej podatnej

(Y1) (11) 71780
(41) 2020 05 18
(51) F24F 7/02 (2006.01)
F23L 17/10 (2006.01)
(21) 127783
(22) 2018 11 08
(72) JANUSZKA BARTŁOMIEJ, Kłobuck (PL); TADEUSIAK RAFAŁ,
Częstochowa (PL)
(73) KRONO-PLAST JANUSZKA TADEUSIAK SPÓŁKA JAWNA,
Kłobuck (PL)
(54) Zespół osadczy obrotowej nasady kominka wentylacyjnego
(Y1) (11) 71787
(41) 2019 01 02
(51) F24F 13/30 (2006.01)
F28D 7/10 (2006.01)
F25B 40/02 (2006.01)
(62) 421971
(21) 128757
(22) 2017 06 21
(72) STANEK TOMASZ, Kraków (PL); SZEWCZYK MAREK, Kraków (PL);
CZARNIECKI JACEK, Kraków (PL); SUS JANUSZ, Kraków (PL);
BIESAGA WALDEMAR, Kraków (PL)
(73) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWO
HANDLOWE EKO-ENERGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków (PL)
(54) Dochładzacz
(Y1) (11) 71785
(41) 2020 08 24
(51) F41H 5/00 (2006.01)
F41H 5/24 (2006.01)
F42D 5/045 (2006.01)
E04B 1/92 (2006.01)
E04B 2/00 (2006.01)
E04H 9/04 (2006.01)
(21) 128054
(22) 2019 02 18
(72) KUŚMIERCZYK JERZY, Bielsko-Biała (PL); PIETRZAK JACEK,
Lubliniec (PL)
(73) KUŚMIERCZYK JERZY, Bielsko-Biała (PL); PIETRZAK JACEK,
Lubliniec (PL)
(54) Bloczek balistyczny
(Y1) (11) 71768
(41) 2019 10 21
(51) H01H 13/16 (2006.01)
(21) 127247
(22) 2018 04 13
(72)	GÓRA MARCIN, Głuchołazy (PL)
(73)	HLT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Głuchołazy (PL)
(54) Przełącznik elektryczny, zwłaszcza nożny
(Y1) (11) 71781
(41) 2019 09 09
(51) H01H 13/84 (2006.01)
(21) 127990
(22) 2019 01 29
(72) RADZKI RAFAŁ, Warszawa (PL)
(73) RAVNET SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(54) Przycisk komunikacyjny
(Y1) (11) 71777
(41) 2019 10 21
(51) H01H 31/12 (2006.01)
(21) 127250
(22) 2018 04 16
(72) DUNAJSKI PAWEŁ, Toruń (PL); LANKIEWICZ SEBASTIAN,
Toruń (PL); GLISZCZYŃSKI MIROSŁAW, Toruń (PL);
DULSKI ZBIGNIEW, Lipno (PL); SZCZEPKOWSKI JAKUB, Nidzica (PL);
ZALEWSKI PAWEŁ, Grudziądz (PL); ŻEGLARSKI JAN, Toruń (PL);
RZEŹNIK KAMIL, Różankowo (PL)
(73)	APATOR SPÓŁKA AKCYJNA, Toruń (PL)
(54) Blokada pokrywki rozłącznika bezpiecznikowego zwłaszcza
niskonapięciowego

Nr 2/2021
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Wpisy i zmiany w rejestrze nieuwzględnione
w innych samodzielnych ogłoszeniach

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

Symbol	Nr prawa
MKP
ochronn.

1

2

1

2

A41D 15/00 (2006.01)
A47B 95/02 (2006.01)
A63C 19/04 (2006.01)
B01D 21/24 (2006.01)
B23B 51/00 (2006.01)
B60Q 1/26 (2006.01)
B65D 30/10 (2006.01)
B65D 30/20 (2006.01)
B65D 30/10 (2006.01)
B65D 30/20 (2006.01)
B65D 90/00 (2006.01)
B65F 1/00 (2006.01)
B65F 1/00 (2006.01)
C02F 1/00 (2006.01)
E01C 13/04 (2006.01)
E01C 5/18 (2006.01)
E01C 9/00 (2006.01)
E04B 1/92 (2006.01)
E04B 2/00 (2006.01)
E04F 15/18 (2006.01)
E04H 9/04 (2006.01)

71774
71786*
71784*
71775*
71773
71771
71772
71772*
71776
71776*
71769
71779
71770
71775
71784
71784*
71784*
71785*
71785*
71784*
71785*

E05B 1/00 (2006.01)
E05B 3/04 (2006.01)
E05B 65/00 (2006.01)
E05D 15/24 (2006.01)
E21D 11/22 (2006.01)
E21D 11/22 (2006.01)
E21D 11/18 (2006.01)
F16B 13/08 (2006.01)
F21S 43/19 (2018.01)
F23L 17/10 (2006.01)
F24F 7/02 (2006.01)
F24F 13/30 (2006.01)
F25B 40/02 (2006.01)
F28D 7/10 (2006.01)
F41H 5/00 (2006.01)
F41H 5/24 (2006.01)
F42D 5/045 (2006.01)
H01H 13/16 (2006.01)
H01H 13/84 (2006.01)
H01H 31/12 (2006.01)

71786
71786*
71778
71778*
71783
71782
71782*
71786*
71771*
71780*
71780
71787
71787*
71787*
71785
71785*
71785*
71768
71781
71777

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

INDEKS NUMEROWY
UDZIELONYCH PRAW OCHRONNYCH
	Nr prawa
ochronn.	

Symbol
MKP

	Nr prawa
ochronn.	

Symbol
MKP

1

2

1

2

71768
71769
71770
71771
71772
71773
71774
71775
71776
71777

H01H 13/16 (2006.01)
B65D 90/00 (2006.01)
B65F 1/00 (2006.01)
B60Q 1/26 (2006.01)
B65D 30/10 (2006.01)
B23B 51/00 (2006.01)
A41D 15/00 (2006.01)
C02F 1/00 (2006.01)
B65D 30/10 (2006.01)
H01H 31/12 (2006.01)

71778
71779
71780
71781
71782
71783
71784
71785
71786
71787

E05B 65/00 (2006.01)
B65F 1/00 (2006.01)
F24F 7/02 (2006.01)
H01H 13/84 (2006.01)
E21D 11/22 (2006.01)
E21D 11/22 (2006.01)
E01C 13/04 (2006.01)
F41H 5/00 (2006.01)
E05B 1/00 (2006.01)
F24F 13/30 (2006.01)

Unieważnienie prawa
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer unieważnionego
prawa ochronnego oraz zakres unieważnienia.
(Y1) (11) 70891
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Unieważniono prawo ochronne w całości.

Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer prawa ochronnego
na wzór użytkowy, wskazanie rubryki rejestru, charakter oraz treść
wpisu. Publikacji podlegają wpisy w rejestrze dotyczące uprawnionych,
twórców, praw ograniczających prawo ochronne oraz sprostowania
istotnych pomyłek.
Rubryka A – dane uprawnionego
Rubryka B – tytuł wynalazku
Rubryka C – dane twórców wynalazku
Rubryka D – prawa ograniczające prawo ochronne
Rubryka E – wpisy uzupełniające stan prawny prawa ochronnego
Rubryka F – wnioski o unieważnienie, sprzeciwy oraz decyzje dotyczące prawa ochronnego
Rubryka G – informacje o unieważnieniu lub wygaśnięciu prawa
ochronnego
(11) 66720 A. Wykreślono: INVENTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 015732450 Wpisano: PET CAN TECHNOLOGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Radom, Polska 365669223
(11) 66787 A. Wykreślono: INSTYTUT ZAAWANSOWANYCH
TECHNOLOGII WYTWARZANIA, Kraków, Polska 000032603 Wpisano: SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ - INSTYTUT ZAAWANSOWANYCH TECHNOLOGII WYTWARZANIA, Kraków, Polska 000032603
(11) 67204 A. Wykreślono: INVENTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 015732450 Wpisano: PET CAN TECHNOLOGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Radom, Polska 365669223
(11) 68328 A. Wykreślono: PORTA KMI POLAND SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Bolszewo, Polska 190542423 Wpisano: PORTA KMI
POLAND SPÓŁKA AKCYJNA, Bolszewo, Polska 190542423
(11) 68329 A. Wykreślono: PORTA KMI POLAND SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Bolszewo, Polska 190542423 Wpisano: PORTA KMI
POLAND SPÓŁKA AKCYJNA, Bolszewo, Polska 190542423
(11) 69179 A. Wykreślono: KASPRZAK T. J. KASPRZAK SPÓŁKA
JAWNA, Kraków, Polska 070764770 Wpisano: „KASPRZAK” T.J. KASPRZAK SPÓŁKA JAWNA, Barwałd Średni, Polska 070764770
(11) 69187 A. Wykreślono: UNIWERSYTET PRZYRODNICZY
W POZNANIU, Poznań, Polska 000001844; FOLWARSKI ADAM, Bolesławiec, Polska Wpisano: UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W POZNANIU, Poznań, Polska 000001844
(11) 69817 A. Wykreślono: NINGBO RICHE MACHINERY CO.
LTD, Yuyao City, Chiny Wpisano: NINGBO RIECHE TECHNOLOGY
CO., LTD, Yuyau, Chiny
(11) 70025 A. Wykreślono: CZAJKOWSKI MACIEJ, Papowo Toruńskie, Polska Wpisano: MACIEJ CZAJKOWSKI, Sokołowo, Polska
(11) 70171 A. Wykreślono: CZAJKOWSKI MACIEJ, Papowo Toruńskie, Polska Wpisano: CZAJKOWSKI, Sokołowo, Polska
(11) 69911 A. Wykreślono: LOB SPÓŁKA AKCYJNA, Leszno,
Polska 410016340 Wpisano: ASSA ABLOY OPENING SOLUTIONS POLAND SPÓŁKA AKCYJNA, Leszno, Polska 410016340
(11) 70896 A. Wykreślono: WŁODARCZYK WŁADYSŁAW
IGLOO, Stary Wiśnicz, Polska 005711177 Wpisano: IGLOO SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Stary Wiśnicz, Polska 385251376
(11) 71066 A. Wykreślono: PORTA KMI POLAND SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Bolszewo, Polska 190542423 Wpisano: PORTA KMI POLAND
SPÓŁKA AKCYJNA, Bolszewo, Polska 190542423
(11) 71134 A. Wykreślono: ELPOLOGISTYKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Połaniec, Polska 292698712
Wpisano: CEBRIO GRZEGORZ PELCZAR, Kraków, Polska 120847597
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C. WZORY PRZEMYSŁOWE
Cyfrowe kody identyfikacyjne (wg normy WIPO ST. 80), które poprzedzają informacje dotyczące wzorów przemysłowych oznaczają:

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

–
–
–
–
–
–

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

–
–
–
–
–
–

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

PRAWA Z REJESTRACJI
WZORÓW PRZEMYSŁOWYCH
Udzielone prawa

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

06-01
(11) 26593
(22) 2020 07 27
DRAJKOWSKI MIECZYSŁAW, Kalisz (PL)
FENG LI
Fotel obrotowy

(21) 28793

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

25-02
(11) 26594
(22) 2020 09 29
SKOWRON HENRYK, Szczecin (PL)
SKOWRON HENRYK
Ogrodzenie z modułowymi słupkami

(21) 28989

(od nr 26 591 do nr 26 655)

(51) 24-02
(11) 26591
(22) 2020 08 21
(21) 28860
(73)	EGZOTECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gliwice (PL)
(72) ROKSELA ANNA, SOJA PAWEŁ, MIKULSKI MICHAŁ,
SMOLIŃSKI MARCEL, HUSARSKA-SOBINA JADWIGA
(54)	Elektrostymulator
(55)

(51) 25-01
(11) 26592
(22) 2020 08 17
(21) 28848
(73) PRZYBYSZ TOMASZ, Chrzanów Duży (PL);
PUKROPEK MAŁGORZATA, Chrzanów Duży (PL)
(72) PRZYBYSZ TOMASZ, PUKROPEK MAŁGORZATA
(54) System krawężników ogrodowych najazdowych
(55)
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(51)
(73)
(72)
(54)
(55)

32-00
(11) 26595
(22) 2020 10 02
PAWLIK AGATA AGATA, Częstochowa (PL)
PAWLIK AGATA
Wzór graficzny

(21) 28999

(51) 32-00
(11) 26599
(22) 2020 05 21
(73) CASTLE SWEET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków (PL)
(72) MORYUKHOV ANDREY
(54) Wystrój sklepu ze słodyczami
(55)

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

32-00
(11) 26596
(22) 2020 10 02
PAWLIK AGATA AGATA, Częstochowa (PL)
PAWLIK AGATA
Wzór graficzny

(21) 29001

(51) 06-04
(11) 26600
(22) 2020 07 09
(21) 28741
(73) POLITECHNIKA RZESZOWSKA IM. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA,
Rzeszów (PL)
(72) SZPYTMA CEZARY, SZPYTMA MAGDALENA
(54) Regał ścienny
(55)

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

32-00
(11) 26597
(22) 2020 10 02
PAWLIK AGATA AGATA, Częstochowa (PL)
PAWLIK AGATA
Wzór ozdobny

(21) 29003

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

32-00
(11) 26598
(22) 2020 10 02
PAWLIK AGATA AGATA, Częstochowa (PL)
PAWLIK AGATA
Wzór ozdobny

(21) 29004

(21) 28611

(51) 26-05
(11) 26601
(22) 2020 02 06
(73)	GRUBY BENEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ , Łódź (PL)
(72) PAWEŁOSZEK RAFAŁ
(54) Lampa
(55)

(21) 28380

(51) 20-01
(11) 26602
(22) 2020 09 07
(73)	EURO-EKOL MYJNIE BEZDOTYKOWE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Łódź (PL)
(72)	ANCEROWICZ MARIUSZ

(21) 28895
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(54)	Automat do sprzedaży ściereczek
(55)

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

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

30-02
(11) 26603
(22) 2020 09 09
PRASKA IZABELA, Kaniów (PL)
PRASKA IZABELA
Karmnik dla kociąt

(21) 28900

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

09-05
(11) 26604
(22) 2020 09 08
DRACZYŃSKI BOGDAN, Jaworzno (PL)
DRACZYŃSKI BOGDAN
Opakowanie kleju

(21) 28898

29-02
(11) 26606
(22) 2020 05 04
STALMACH LESZEK, Zielonki (PL)
STALMACH LESZEK
Maseczka ochronna

(21) 28566

(51) 22-05
(11) 26607
(22) 2020 09 29
(21) 28991
(73) PREDKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Zakrzewo (PL)
(72) PREDKO ROBERT, PREDKO TEODOR
(54) Podpora wędki
(55)

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

21-04
(11) 26608
(22) 2019 04 18
(21) 27836
SÓWKA AGATA SÓWKA DESIGN, Ostrów Mazowiecka (PL)
SÓWKA KAROL
Stabilizator do namiotów Tipi

(51) 26-01
(11) 26605
(22) 2020 05 18
(21) 28603
(73) JĘDREJASIK JUSTYNA SKY-WORK, Skrzyniec (PL)
(72)	GOŁOFIT JAROSŁAW
(54) Pojemnik zniczowy
(55)
(51) 13-03
(11) 26609
(22) 2015 12 17
(73)	NETRIX SPÓŁKA AKCYJNA, Lublin (PL)
(72) DUDA KAROL, RYMARCZYK TOMASZ
(54)	Elektroda
(55)

(21) 24024
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(51) 10-04, 24-02 (11)
26610
(22)2019 07
19 (21)
27857
(73) BRELECTON SYSTEMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław (PL)
(72) MOKRZAN JACEK
(54) Obudowa laboratoryjnego systemu modułowego
(55)

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

02-03
(11) 26611
(22) 2020 09 22
CHWIŁOWICZ TOMASZ JAGUAR, Słupca (PL)
CHWIŁOWICZ TOMASZ
Maska ochronna-przyłbica
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(51) 09-03
(11) 26614
(22) 2020 09 23
(21) 28938
(73) FILIPOWICZ WITOLD PHARMACY LABORATORIES PLUS,
Warszawa (PL)
(72) FILIPOWICZ WITOLD
(54) Opakowanie kartonowe
(55)

(21) 28926

(51) 09-03
(11) 26615
(22) 2020 09 23
(21) 28939
(73) FILIPOWICZ WITOLD PHARMACY LABORATORIES PLUS,
Warszawa (PL)
(72) FILIPOWICZ WITOLD
(54) Opakowanie kartonowe
(55)

(51) 09-03
(11) 26612
(22) 2020 09 23
(21) 28936
(73) FILIPOWICZ WITOLD PHARMACY LABORATORIES PLUS,
Warszawa (PL)
(72) FILIPOWICZ WITOLD
(54) Opakowanie kartonowe
(55)

(51) 09-03
(11) 26613
(22) 2020 09 23
(21) 28937
(73) FILIPOWICZ WITOLD PHARMACY LABORATORIES PLUS,
Warszawa (PL)
(72) FILIPOWICZ WITOLD
(54) Opakowanie kartonowe
(55)

(51) 09-03
(11) 26616
(22) 2020 09 23
(21) 28940
(73) FILIPOWICZ WITOLD PHARMACY LABORATORIES PLUS,
Warszawa (PL)
(72) FILIPOWICZ WITOLD
(54) Opakowanie kartonowe
(55)

(51) 09-03
(11) 26617
(22) 2020 09 23
(21) 28941
(73) FILIPOWICZ WITOLD PHARMACY LABORATORIES PLUS,
Warszawa (PL)
(72) FILIPOWICZ WITOLD
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(54) Opakowanie kartonowe
(55)

(51) 09-03
(11) 26618
(22) 2020 09 23
(21) 28942
(73) FILIPOWICZ WITOLD PHARMACY LABORATORIES PLUS,
Warszawa (PL)
(72) FILIPOWICZ WITOLD
(54) Opakowanie kartonowe
(55)

(51) 09-03
(11) 26619
(22) 2020 09 23
(21) 28943
(73) FILIPOWICZ WITOLD PHARMACY LABORATORIES PLUS,
Warszawa (PL)
(72) FILIPOWICZ WITOLD
(54) Opakowanie kartonowe
(55)

(51) 09-03
(11) 26620
(22) 2020 09 23
(21) 28944
(73) FILIPOWICZ WITOLD PHARMACY LABORATORIES PLUS,
Warszawa (PL)
(72) FILIPOWICZ WITOLD
(54) Opakowanie kartonowe
(55)

(51) 09-03
(11) 26621
(22) 2020 09 23
(21) 28945
(73) FILIPOWICZ WITOLD PHARMACY LABORATORIES PLUS,
Warszawa (PL)
(72) FILIPOWICZ WITOLD
(54) Opakowanie kartonowe
(55)

(51) 09-03
(11) 26622
(22) 2020 09 23
(21) 28946
(73) FILIPOWICZ WITOLD PHARMACY LABORATORIES PLUS,
Warszawa (PL)
(72) FILIPOWICZ WITOLD
(54) Opakowanie kartonowe
(55)

(51) 09-03
(11) 26623
(22) 2020 09 23
(21) 28947
(73) FILIPOWICZ WITOLD PHARMACY LABORATORIES PLUS,
Warszawa (PL)
(72) FILIPOWICZ WITOLD
(54) Opakowanie kartonowe
(55)

(51) 09-03
(11) 26624
(22) 2020 09 23
(21) 28948
(73) FILIPOWICZ WITOLD PHARMACY LABORATORIES PLUS,
Warszawa (PL)
(72) FILIPOWICZ WITOLD
(54) Opakowanie kartonowe
(55)
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(51) 09-03
(11) 26625
(22) 2020 09 23
(21) 28949
(73) FILIPOWICZ WITOLD PHARMACY LABORATORIES PLUS,
Warszawa (PL)
(72) FILIPOWICZ WITOLD
(54) Opakowanie kartonowe
(55)

(51) 09-03
(11) 26626
(22) 2020 09 23
(21) 28950
(73) FILIPOWICZ WITOLD PHARMACY LABORATORIES PLUS,
Warszawa (PL)
(72) FILIPOWICZ WITOLD
(54) Opakowanie kartonowe
(55)

(51) 09-03
(11) 26627
(22) 2020 09 23
(21) 28951
(73) FILIPOWICZ WITOLD PHARMACY LABORATORIES PLUS,
Warszawa (PL)
(72) FILIPOWICZ WITOLD
(54) Opakowanie kartonowe
(55)

(51) 09-03
(11) 26628
(22) 2020 09 23
(21) 28952
(73) FILIPOWICZ WITOLD PHARMACY LABORATORIES PLUS,
Warszawa (PL)
(72) FILIPOWICZ WITOLD
(54) Opakowanie kartonowe
(55)

37

(51) 09-03
(11) 26629
(22) 2020 09 23
(21) 28954
(73) FILIPOWICZ WITOLD PHARMACY LABORATORIES PLUS,
Warszawa (PL)
(72) FILIPOWICZ WITOLD
(54) Opakowanie kartonowe
(55)

(51) 09-03
(11) 26630
(22) 2020 09 23
(21) 28955
(73) FILIPOWICZ WITOLD PHARMACY LABORATORIES PLUS,
Warszawa (PL)
(72) FILIPOWICZ WITOLD
(54) Opakowanie kartonowe
(55)

(51) 09-03
(11) 26631
(22) 2020 09 23
(21) 28956
(73) FILIPOWICZ WITOLD PHARMACY LABORATORIES PLUS,
Warszawa (PL)
(72) FILIPOWICZ WITOLD
(54) Opakowanie kartonowe
(55)

(51) 09-03
(11) 26632
(22) 2020 09 23
(21) 28957
(73) FILIPOWICZ WITOLD PHARMACY LABORATORIES PLUS,
Warszawa (PL)
(72) FILIPOWICZ WITOLD
(54) Opakowanie kartonowe
(55)
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(51) 09-03
(11) 26633
(22) 2020 09 23
(21) 28958
(73) FILIPOWICZ WITOLD PHARMACY LABORATORIES PLUS,
Warszawa (PL)
(72) FILIPOWICZ WITOLD
(54) Opakowanie kartonowe
(55)

(51) 09-03
(11) 26634
(22) 2020 09 23
(21) 28959
(73) FILIPOWICZ WITOLD PHARMACY LABORATORIES PLUS,
Warszawa (PL)
(72) FILIPOWICZ WITOLD
(54) Opakowanie kartonowe
(55)

(51) 09-03
(11) 26635
(22) 2020 09 23
(21) 28960
(73) FILIPOWICZ WITOLD PHARMACY LABORATORIES PLUS,
Warszawa (PL)
(72) FILIPOWICZ WITOLD
(54) Opakowanie kartonowe
(55)

(54) Opakowanie kartonowe
(55)

(51) 09-03
(11) 26637
(22) 2020 09 23
(21) 28962
(73) FILIPOWICZ WITOLD PHARMACY LABORATORIES PLUS,
Warszawa (PL)
(72) FILIPOWICZ WITOLD
(54) Opakowanie kartonowe
(55)

(51) 09-03
(11) 26638
(22) 2020 09 23
(21) 28964
(73) FILIPOWICZ WITOLD PHARMACY LABORATORIES PLUS,
Warszawa (PL)
(72) FILIPOWICZ WITOLD
(54) Opakowanie kartonowe
(55)

(51) 09-03
(11) 26639
(22) 2020 09 23
(21) 28965
(73) FILIPOWICZ WITOLD PHARMACY LABORATORIES PLUS,
Warszawa (PL)
(72) FILIPOWICZ WITOLD
(54) Opakowanie kartonowe
(55)

(51) 09-03
(11) 26636
(22) 2020 09 23
(21) 28961
(73) FILIPOWICZ WITOLD PHARMACY LABORATORIES PLUS,
Warszawa (PL)
(72) FILIPOWICZ WITOLD
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(51) 09-03
(11) 26640
(22) 2020 09 23
(21) 28966
(73) FILIPOWICZ WITOLD PHARMACY LABORATORIES PLUS,
Warszawa (PL)
(72) FILIPOWICZ WITOLD
(54) Opakowanie kartonowe
(55)

(51) 09-03
(11) 26641
(22) 2020 09 23
(21) 28967
(73) FILIPOWICZ WITOLD PHARMACY LABORATORIES PLUS,
Warszawa (PL)
(72) FILIPOWICZ WITOLD
(54) Opakowanie kartonowe
(55)

(51) 09-03
(11) 26642
(22) 2020 09 23
(21) 28968
(73) FILIPOWICZ WITOLD PHARMACY LABORATORIES PLUS,
Warszawa (PL)
(72) FILIPOWICZ WITOLD
(54) Opakowanie kartonowe
(55)

(51) 09-03
(11) 26643
(22) 2020 09 23
(21) 28969
(73) FILIPOWICZ WITOLD PHARMACY LABORATORIES PLUS,
Warszawa (PL)
(72) FILIPOWICZ WITOLD
(54) Opakowanie kartonowe
(55)
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(51) 09-03
(11) 26644
(22) 2020 09 23
(21) 28970
(73) FILIPOWICZ WITOLD PHARMACY LABORATORIES PLUS,
Warszawa (PL)
(72) FILIPOWICZ WITOLD
(54) Opakowanie kartonowe
(55)

(51) 09-03
(11) 26645
(22) 2020 09 23
(21) 28971
(73) FILIPOWICZ WITOLD PHARMACY LABORATORIES PLUS,
Warszawa (PL)
(72) FILIPOWICZ WITOLD
(54) Opakowanie kartonowe
(55)

(51) 09-03
(11) 26646
(22) 2020 09 23
(21) 28973
(73) FILIPOWICZ WITOLD PHARMACY LABORATORIES PLUS,
Warszawa (PL)
(72) FILIPOWICZ WITOLD
(54) Opakowanie kartonowe
(55)

(51) 09-03
(11) 26647
(22) 2020 09 23
(21) 28974
(73) FILIPOWICZ WITOLD PHARMACY LABORATORIES PLUS,
Warszawa (PL)
(72) FILIPOWICZ WITOLD
(54) Opakowanie kartonowe
(55)
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(51) 09-03
(11) 26648
(22) 2020 09 23
(21) 28975
(73) FILIPOWICZ WITOLD PHARMACY LABORATORIES PLUS,
Warszawa (PL)
(72) FILIPOWICZ WITOLD
(54) Opakowanie kartonowe
(55)

(51) 09-03
(11) 26649
(22) 2020 09 23
(21) 28976
(73) FILIPOWICZ WITOLD PHARMACY LABORATORIES PLUS,
Warszawa (PL)
(72) FILIPOWICZ WITOLD
(54) Opakowanie kartonowe
(55)

(51) 09-03
(11) 26650
(22) 2020 09 23
(21) 28977
(73) FILIPOWICZ WITOLD PHARMACY LABORATORIES PLUS,
Warszawa (PL)
(72) FILIPOWICZ WITOLD
(54) Opakowanie kartonowe
(55)

(51) 09-03
(11) 26651
(22) 2020 09 23
(21) 28978
(73) FILIPOWICZ WITOLD PHARMACY LABORATORIES PLUS,
Warszawa (PL)
(72) FILIPOWICZ WITOLD
(54) Opakowanie kartonowe
(55)

(51) 09-03
(11) 26652
(22) 2020 09 23
(21) 28979
(73) FILIPOWICZ WITOLD PHARMACY LABORATORIES PLUS,
Warszawa (PL)
(72) FILIPOWICZ WITOLD
(54) Opakowanie kartonowe
(55)

(51) 09-03
(11) 26653
(22) 2020 09 23
(21) 28980
(73) FILIPOWICZ WITOLD PHARMACY LABORATORIES PLUS,
Warszawa (PL)
(72) FILIPOWICZ WITOLD
(54) Opakowanie kartonowe
(55)

(51) 32-00
(11) 26654
(22) 2020 09 24
(73) ŻABKA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań (PL)
(72)	NOWICKI ARKADIUSZ
(54) Logo
(55)

(21) 28935

(51) 09-07
(11) 26655
(22) 2020 10 12
(21) 29035
(73) INDIGO NAILS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Łódź (PL)
(72) MALACZYŃSKI DARIUSZ
(54)	Nakrętka
(55)
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Decyzje o zmianie, uchyleniu lub stwierdzeniu
nieważności decyzji opublikowanych
w Wiadomościach Urzędu Patentowego
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer prawa z rejestracji
wzoru przemysłowego, 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.
(11) 24977
03/2019
2020 01 09
Uchylono decyzję o udzieleniu prawa z rejestracji oraz umorzono
postępowanie (Sprz.13.2019)

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) 07955 A. Wykreślono: Zbroszczyk Mirosław, Świątniki,
Polska Wpisano: „SCHLÖSSER - HEIZTECHNIK GRUPPE POLSKA”
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Poznań, Polska 301405072
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(11) 16328 A. Wykreślono: Wojciech Kamiński, Gostyń, Polska
Wpisano: KAMIŃSKI WOJCIECH , Poznań, Polska
(11) 20980 A. Wykreślono: RACZEK MONIKA MATI-TECH,
Nysa, Polska 161552335 Wpisano:MATI-TECH Marcin Raczek, Nysa,
Polska 161348066
(11) 21538 A. Wykreślono: PAW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk, Polska 192076451 Wpisano:PAW
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ , Miszewko, Polska 192076451
(11) 22867 A. Wykreślono: SŁODCZYK RAFAŁ RAFS IMPORT-EXPORT, Chorzów, Polska 272582089 Wpisano:RENOMACLEAN
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice, Polska 384343969
(11) 22868 A. Wykreślono: SŁODCZYK RAFAŁ RAFS IMPORT-EXPORT, Chorzów, Polska 272582089 Wpisano:RENOMACLEAN
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice, Polska 384343969
(11) 22869 A. Wykreślono: SŁODCZYK RAFAŁ RAFS IMPORT-EXPORT, Chorzów, Polska 272582089 Wpisano: RENOMACLEAN
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice, Polska 384343969
(11) 22983 A. Wykreślono: SŁODCZYK RAFAŁ RAFS IMPORT-EXPORT, Chorzów, Polska 272582089 Wpisano: RENOMACLEAN
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice, Polska 384343969
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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

pensjonaty rezerwacja miejsc w pensjonatach, rezerwacje kwater na pobyt czasowy, rezerwacje miejsc w hotelach, usługi barowe, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem.

Udzielone prawa
(od nr 331 551 do nr 331 970)

(111) 331552
(220) 2019 11 21
(210) 507039
(151) 2020 10 12
(441) 2019 12 30
(732) KWIATKOWSKI ANDRZEJ F.H.U. 2 CONNECT, Sieradz (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Browar Kontraktowy Piwny Dwór 2016 GWARANCJA
NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI SIERADZKIE PIWO JASNE PEŁNE Piwo
rzemieślnicze owiane historią sieradzkiego browarnictwa
Czy wiesz że: 15 listopada 1902r. przez Sieradz przejechała pierwsza
lokomotywa parowa, nowo powstałej linii Kolei Żelaznej? Łączyła
ona Kalisz przez Sieradz z Warszawą. Tę drogę i jej możliwości
I Sieradzki Browar Parowy wykorzystał do szybkiego transportu
swoich trunków, między innymi Jasne Pełne, na inne dalekie rynki
światowe. Piwo z Sieradza trafiło do Wiednia i Petersburga. Chcemy
przypomnieć historię i smak zacnego sieradzkiego rzemiosła.
(540)

(111) 331551
(220) 2013 12 16
(210) 422812
(151) 2014 12 15
(441) 2014 03 31
(732) POWER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) RAGE POWER SPORT
(540)

(591) złoty
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 reklama, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej,
tworzenie reklamowych i sponsorowanych tekstów, rozpowszechnianie
materiałów reklamowych, prowadzenie kampanii reklamowych, 41 rozrywka, usługi związane z organizowaniem i obsługą dyskotek, fotografie, fotoreportaże, montaż taśm video, nagrywanie filmów, informacja
o imprezach rozrywkowych, organizowanie konkursów, organizowanie
i prowadzenie koncertów, organizowanie obozów sportowych, obozy
wakacyjne, organizowanie przyjęć, planowanie przyjęć, organizowanie
zawodów sportowych, organizowanie zawodów motoryzacyjnych, 43

(591) szary, jasnoszary, czarny, zielony, czerwony, biały
(531) 25.01.01, 25.01.15, 18.01.12, 07.01.10, 27.05.01, 27.05.05,
27.05.09, 25.05.03, 25.07.15, 29.01.15
(510), (511) 32 piwo.
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(111) 331553
(220) 2019 11 21
(210) 507042
(151) 2020 10 12
(441) 2020 02 03
(732) BATA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Wadowice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LipoCheck
(540)

(591) czerwony, biały
(531) 02.09.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 5 preparaty i materiały diagnostyczne, środki diagnostyczne do celów medycznych, preparaty diagnostyczne do celów medycznych, preparaty zawierające czynnik lipotropowy, preparaty chemiczne
do analizy DNA (medyczne), preparaty do wykrywania predyspozycji
genetycznych do celów medycznych, substancje diagnostyczne do celów medycznych, dietetyczne substancje przystosowane do celów medycznych, dietetyczne napoje przystosowane do celów medycznych,
produkty dietetyczne do celów medycznych, biologiczne preparaty
do celów medycznych, 35 usługi prowadzenia sklepu, usługi prowadzenia hurtowni, oferowanie do sprzedaży w ramach sklepu internetowego oraz prowadzenie sprzedaży wysyłkowej obejmującej: preparaty
i materiały diagnostyczne, środki diagnostyczne do celów medycznych,
preparaty diagnostyczne do celów medycznych, preparaty zawierające
czynnik lipotropowy, preparaty chemiczne do analizy DNA (medyczne), preparaty do wykrywania predyspozycji genetycznych do celów
medycznych, substancje diagnostyczne do celów medycznych, dietetyczne substancje przystosowane do celów medycznych, dietetyczne
napoje przystosowane do celów medycznych, produkty dietetyczne
do celów medycznych, biologiczne preparaty do celów medycznych.
(111) 331554
(220) 2019 11 21
(210) 507043
(151) 2020 10 12
(441) 2019 12 30
(732) KWIATKOWSKI ANDRZEJ F.H.U. 2 CONNECT, Sieradz (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Browar Kontraktowy Piwny Dwór 2016
(540)

(531) 07.01.10, 26.01.04, 26.01.16, 05.11.15, 27.05.01, 27.05.05
(510), (511) 21 kufle do piwa, dzbanki do piwa, szklanki do piwa, 32 piwo,
wody mineralne i gazowane oraz inne napoje bezalkoholowe, 41 usługi
w zakresie organizacji wypoczynku i rekreacji, usługi w zakresie organizowania, prowadzenia i obsługi kongresów, zjazdów, sympozjów, seminariów, konferencji, szkoleń, wystaw z dziedziny kultury lub edukacji, usługi
w zakresie organizowania rozrywki, prowadzenie parków rozrywki, usługi w zakresie organizowania, prowadzenia i obsługi: imprez artystycznych, estradowych, kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych, spektakli,
koncertów, widowisk multimedialnych, festiwali, festynów, konkursów,
turniejów, widowisk typu światło i dźwięk, pokazów ogni sztucznych i/
lub laserów, imprez plenerowych, usługi w zakresie organizowania, prowadzenia i obsługi dyskotek i nocnych klubów, usługi klubowe, 43 usługi
zaopatrzenia w żywność i napoje, usługi gastronomiczne, prowadzenie
piwiarni, restauracje, winiarnie, jadłodajnie, stołówki, pizzerie, kawiarnie,
kafeterie, bary, bary szybkiej obsługi, fast foody, snack bary, bufety, puby,
bistra, cukiernie, usługi w zakresie przygotowywania jedzenia i napojów,
usługi w zakresie bankietów, usługi kateringowe, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem (catering), przygotowywanie dań (żywność, napoje) na zamówienie oraz ich dostawa,
organizacja przyjęć, udostępnianie pomieszczeń i urządzeń do obsługi
wydarzeń, udostępnianie biur, udostępnianie pomieszczeń na posiedzenia, konferencje, zjazdy, sympozja, usługi w zakresie zapewniania obiektów na uroczystości, wypożyczanie mebli, bielizny stołowej i zastawy
stołowej, tymczasowe zakwaterowanie, zakwaterowanie.
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(111) 331555
(220) 2019 11 21
(210) 507050
(151) 2020 10 12
(441) 2020 03 23
(732) BANK SPÓŁDZIELCZY W TORUNIU, Toruń (PL)
(540) (znak słowny)
(540)	NICOLAUS
(510), (511) 9 aparatura do odczytywania kart, aplikacje do pobrania
do użytku z telefonami komórkowymi, aplikacje do pobrania na smartfony, aplikacje komputerowe do pobrania, automatyczne maszyny
do sortowania banknotów, bankomaty, czytniki kart, czytniki kart elektronicznych, czytniki kart kredytowych, drukowane karty bankowe [kodowane], drukowane karty bankowe [magnetyczne], elektroniczne bazy
danych zapisane na nośnikach komputerowych, komputerowe bazy
danych, elektroniczne karty chipowe, elektroniczne karty chipowe kodowane, etui na karty kredytowe [dopasowane oprawki], karty bankowe
[kodowane lub magnetyczne], karty chipowe, karty debetowe kodowane magnetycznie, karty do bankomatu [kodowane], karty kodowane,
karty kodowane stosowane do elektronicznego transferu transakcji finansowych, karty kodowane z funkcjami zabezpieczenia do celów identyfikacyjnych, magnetyczne nośniki danych, karty kredytowe, karty kredytowe kodowane magnetycznie, karty kredytowe z paskiem
magnetycznym, karty magnetyczne bankomatowe, karty płatnicze kodowane magnetycznie, karty wielofunkcyjne dla usług finansowych,
karty z mikrochipami, karty zawierające elektronicznie zarejestrowane
dane, kodowane karty bankowe, kodowane karty magnetyczne, kodowane przedpłacone karty kredytowe, kodowane przedpłacone karty
płatnicze, magnetyczne karty bankowe, magnetyczne karty kredytowe,
magnetyczne nośniki danych zawierające nagrane oprogramowanie,
mechanizmy do urządzeń uruchamianych monetami, mechanizmy
do urządzeń uruchamianych przez wrzucenie monety, oprogramowanie
dla bankowości, oprogramowanie do pobrania do przetwarzania
w chmurze, oprogramowanie i aplikacje do urządzeń przenośnych,
oprogramowanie komputerowe, oprogramowanie komputerowe
do komunikacji, umożliwiające klientom dostęp do informacji na temat
rachunków bankowych i przeprowadzanie operacji bankowych, oprogramowanie komputerowe do pobrania, przeznaczone do zdalnego
monitorowania i analizy, oprogramowanie komputerowe do sterowania
i zarządzania aplikacjami serwerów dostępowych, oprogramowanie
komputerowe dotyczące obsługi transakcji finansowych, pobieralne
aplikacje na telefony komórkowe do transmisji danych, pobieralne aplikacje na telefony komórkowe do zarządzania danymi, pobieralne aplikacje na telefony komputerowe do zarządzania informacjami, sprzęt
do odczytywania kart, terminale do elektronicznego przetwarzania
płatności kartami kredytowymi, karty kodowane stosowane do elektronicznego transferu funduszy, terminale do kart kredytowych, terminale
komputerowe do celów bankowych, terminale płatnicze, bankomaty
i liczarki pieniędzy, urządzenia do nagrywania do nośników dźwięku
i obrazu, urządzenia do rejestrowania i nagrywania danych, urządzenia
do sprawdzania autentyczności banknotów, 35 administrowanie działalnością gospodarczą, administrowanie i zarządzanie działalnością gospodarczą, audyt przedsiębiorstw, badania ekonomiczne do celów działalności gospodarczej, badania rynkowe, kompilowanie i systematyzowanie
informacji w bankach danych, organizowanie konsumenckich programów lojalnościowych i zarządzanie nimi, opracowywanie kampanii promocyjnych, organizowanie imprez, wystaw, targów i pokazów do celów
handlowych, promocyjnych i reklamowych, planowanie działalności
gospodarczej, pomoc w zarządzaniu działalnością gospodarczą, prace
biurowe, prognozy i analizy ekonomiczne, rachunkowość, księgowość
i audyt, reklama i marketing, skomputeryzowane badania rynkowe, statystyczne badania rynkowe, usługi administracyjne w zakresie rejestracji
kart kredytowych, usługi rejestracji kart kredytowych, usługi w zakresie
informacji ekonomicznej dla celów działalności gospodarczej, zarządzanie aktami finansowymi, 36 administracja w zakresie przyjmowania depozytów, administrowanie finansami, administrowanie rachunkami
oszczędnościowymi, administrowanie w zakresie funduszy powierniczych, badania finansowe w dziedzinie zarządzania ryzykiem, badanie
wypłacalności finansowej, banki z dostępem bezpośrednim np. przez
Internet lub telefon [home banking], bankowe usługi przyjmowania depozytów, bankowość domowa [home banking], bankowość elektroniczna, bankowość kupiecka, bankowość online, bankowość prywatna, bankowość telefoniczna, crowdfunding, depozyty kosztowności,
dokonywanie transakcji finansowych, doradztwo finansowe, doradztwo
finansowe i usługi konsultingu finansowego, doradztwo w dziedzinie
zarządzania ryzykiem [finansowym], doradztwo w sprawach ubezpieczeniowych, działalność finansowa, elektroniczna bankowość poprzez
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globalną sieć komputerową [bankowość internetowa], faktoring, finansowe (doradztwo-), finansowe (informacje-), finansowe usługi bankowe,
finansowe usługi bankowe w zakresie wpłacania środków pieniężnych,
finansowe usługi bankowe w zakresie wypłacania środków pieniężnych,
finansowe usługi konsultingowe, finansowe usługi związane z oszczędnościami, gromadzenie funduszy i sponsorowanie finansowe, handel
akcjami, handel walutami i wymiana walut, informacja finansowa w postaci kursów walut, informacja finansowa, usługi doradcze i konsultingowe w zakresie finansów, kasy oszczędnościowo-pożyczkowe, leasing finansowy, obrót towarami giełdowymi i papierami wartościowymi,
obsługa funduszy powierniczych, obsługa kart do transakcji płatniczych,
obsługa kart kredytowych i debetowych, obsługa programów oszczędnościowych, obsługa zleceń stałych, opieka finansowa, organizowanie
finansowania zakupu nieruchomości, organizowanie finansów dla firm,
organizowanie finansów na kredyty hipoteczne, pośrednictwo ubezpieczeniowe, przetwarzanie płatności dotyczących kart kredytowych, przetwarzanie płatności za pomocą kart kredytowych, rady powiernicze,
skomputeryzowane usługi informacyjne związane z działalnością bankową, ściąganie należności i faktoring, świadczenie finansowych usług
leasingowych, transakcje finansowe, transfer elektroniczny środków pieniężnych, ubezpieczanie ryzyka kredytowego [factoring], usługi aktuarialne, usługi aktuarialne dotyczące transakcji finansowych, usługi bankowe związane z elektronicznym transferem funduszy, usługi bankowe
dostępne za pomocą kart, usługi bankowości komercyjnej online, usługi
depozytów sejfowych, usługi doradztwa finansowego na rzecz bankowców, usługi dotyczące kart bankowych, kart kredytowych, kart debetowych i elektronicznych kart płatniczych, usługi finansowe dotyczące
wydawania kart bankowych i kart debetowych, usługi finansowe związane z kartami bankowymi, usługi finansowe, pieniężne i bankowe, usługi finansowej bankowości osobistej, usługi konsultingowe dotyczące
udzielania pożyczek, usługi konsultingu finansowego, usługi maklerskie
i pośrednictwo w obrocie papierami wartościowymi, usługi udzielania
pożyczek i kredytów, usługi leasingowe, usługi w zakresie inwestowania
środków pieniężnych, usługi w zakresie prywatnego lokowania i inwestowania kapitału wysokiego ryzyka, usługi związane z kartami płatniczymi, usługi ubezpieczeniowe, weryfikacja czeków, wycena aktywów
[finansowa], wycena finansowa [ubezpieczenia, bankowość, nieruchomości], wydawanie kart kredytowych, zarządzanie informacją finansową
i usługi analityczne, zbiórki funduszy na cele dobroczynne, zbiórki funduszy i sponsorowanie finansowe, usługi przelewów pieniężnych przy
użyciu kart elektronicznych, przetwarzanie transakcji kartą kredytową
na rzecz osób trzecich, 41 konferencje (organizowanie i prowadzenie-),
kursy szkoleniowe w dziedzinie bankowości, nauczanie, organizowanie
i prowadzenie konferencji, kongresów i sympozjów, publikowanie on-line elektronicznych książek i czasopism, szkolenie w zakresie bankowości, udostępnianie publikacji elektronicznych (niepobieralnych), udostępnianie publikacji elektronicznych on-line (nie do pobrania), usługi
edukacyjne dla dorosłych dotyczące bankowości, usługi edukacyjne
w zakresie bankowości, 42 umożliwianie tymczasowego użytkowania
oprogramowania online nie do pobrania, służącego do realizacji płatności elektronicznych, umożliwianie tymczasowego użytkowania oprogramowania uwierzytelniającego online nie do pobrania, do kontrolowania
dostępu oraz komunikacji z komputerami i sieciami komputerowymi.

(111) 331556
(220) 2019 11 21
(210) 507052
(151) 2020 10 12
(441) 2019 12 30
(732) PAŃSTWOWA UCZELNIA IM. STEFANA BATOREGO,
Skierniewice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) S:
(540)

(591) pomarańczowy
(531) 27.05.21, 24.17.01, 24.17.02, 29.01.01
(510), (511) 16 artykuły biurowe, broszury, czasopisma, kalendarze,
katalogi, książki, materiały szkoleniowe i instruktażowe, papier, periodyki, podręczniki, prospekty, publikacje drukowane, reprodukcje

graficzne, 35 aktualizacja i utrzymywanie danych w komputerowych
bazach danych, aktualizacja i utrzymywanie informacji w rejestrach,
badania opinii publicznej, badania rynkowe, organizowanie targów w celach handlowych lub reklamowych, pozyskiwanie danych
do komputerowych baz danych, reklama, wystawy w celach handlowych lub reklamowych, 41 doradztwo zawodowe, informacja o edukacji, kształcenie praktyczne (pokazy), kursy korespondencyjne,
organizowanie i prowadzenie konferencji, kongresów, seminariów,
sympozjów, warsztatów, publikowanie książek, publikowanie on-line
książek elektronicznych, publikowanie tekstów innych niż reklamowe, tłumaczenia, usługi biblioteczne, usługi edukacyjne świadczone
przez szkoły, usługi w zakresie oświaty (nauczanie na studiach stacjonarnych, zaocznych, podyplomowych, doktoranckich), wyższe
uczelnie (edukacja w zakresie nauki, kultury, sportu i rekreacji), 42
badania naukowe, badania techniczne, prace badawczo-rozwojowe
nad nowymi produktami dla osób trzecich, projektowanie oprogramowania komputerowego, opracowywanie programów komputerowych, 45 badania prawne, usługi w zakresie przygotowania dokumentów prawnych, zarządzanie prawami autorskim.

(111) 331557
(220) 2019 11 21
(210) 507054
(151) 2020 10 12
(441) 2019 12 30
(732) PAŃSTWOWA UCZELNIA IM. STEFANA BATOREGO,
Skierniewice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) S: Państwowa Uczelnia im. Stefana Batorego
(540)

(591) pomarańczowy
(531) 29.01.01, 27.05.01, 24.17.01, 24.17.25, 24.17.02
(510), (511) 16 artykuły biurowe, broszury, czasopisma, kalendarze,
katalogi, książki, materiały szkoleniowe i instruktażowe, papier, periodyki, podręczniki, prospekty, publikacje drukowane, reprodukcje
graficzne, 35 aktualizacja i utrzymywanie danych w komputerowych
bazach danych, aktualizacja i utrzymywanie informacji w rejestrach,
badania opinii publicznej, badania rynkowe, organizowanie targów w celach handlowych lub reklamowych, pozyskiwanie danych
do komputerowych baz danych, reklama, wystawy w celach handlowych lub reklamowych, 41 doradztwo zawodowe, informacja o edukacji, kształcenie praktyczne (pokazy), kursy korespondencyjne,
organizowanie i prowadzenie konferencji, kongresów, seminariów,
sympozjów, warsztatów, publikowanie książek, publikowanie on-line
książek elektronicznych, publikowanie tekstów innych niż reklamowe, tłumaczenia, usługi biblioteczne, usługi edukacyjne świadczone
przez szkoły, usługi w zakresie oświaty (nauczanie na studiach stacjonarnych, zaocznych, podyplomowych, doktoranckich), wyższe
uczelnie (edukacja w zakresie nauki, kultury, sportu i rekreacji), 42
badania naukowe, badania techniczne, prace badawczo-rozwojowe
nad nowymi produktami dla osób trzecich, projektowanie oprogramowania komputerowego, opracowywanie programów komputerowych, 45 badania prawne, usługi w zakresie przygotowania dokumentów prawnych, zarządzanie prawami autorskimi.
(111) 331558
(220) 2019 11 21
(210) 507055
(151) 2020 10 12
(441) 2019 12 30
(732) PAŃSTWOWA UCZELNIA IM. STEFANA BATOREGO,
Skierniewice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) S: początek wielkiego planu
(540)

(591) pomarańczowy
(531) 29.01.01, 27.05.01, 24.17.01, 24.17.02, 24.17.25
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(510), (511) 16 artykuły biurowe, broszury, czasopisma, kalendarze,
katalogi, książki, materiały szkoleniowe i instruktażowe, papier, periodyki, podręczniki, prospekty, publikacje drukowane, reprodukcje
graficzne, 35 aktualizacja i utrzymywanie danych w komputerowych
bazach danych, aktualizacja i utrzymywanie informacji w rejestrach,
badania opinii publicznej, badania rynkowe, organizowanie targów w celach handlowych lub reklamowych, pozyskiwanie danych
do komputerowych baz danych, reklama, wystawy w celach handlowych lub reklamowych, 41 doradztwo zawodowe, informacja o edukacji, kształcenie praktyczne (pokazy), kursy korespondencyjne,
organizowanie i prowadzenie konferencji, kongresów, seminariów,
sympozjów, warsztatów, publikowanie książek, publikowanie on-line
książek elektronicznych, publikowanie tekstów innych niż reklamowe, tłumaczenia, usługi biblioteczne, usługi edukacyjne świadczone
przez szkoły, usługi w zakresie oświaty (nauczanie na studiach stacjonarnych, zaocznych, podyplomowych, doktoranckich), wyższe
uczelnie (edukacja w zakresie nauki, kultury, sportu i rekreacji), 42
badania naukowe, badania techniczne, prace badawczo-rozwojowe
nad nowymi produktami dla osób trzecich, projektowanie oprogramowania komputerowego, opracowywanie programów komputerowych, 45 badania prawne, usługi w zakresie przygotowania dokumentów prawnych, zarządzanie prawami autorskimi.

(111) 331559
(220) 2019 11 22
(210) 507091
(151) 2020 10 09
(441) 2019 12 30
(732) THERMOPLAST PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Libiąż (PL)
(540) (znak słowny)
(540) THERMOPLAST
(510), (511) 1 nieprzetworzone tworzywa sztuczne, nieprzetworzone
tworzywa sztuczne do użytku przemysłowego, tworzywa sztuczne
w stanie surowym w każdej postaci, polipropylen [materiał surowy],
mieszanki do formowania o konsystencji ciasta [stosowane w procesach formowania tłocznego i wtryskowego], mieszaniny polichlorku
winylu [nieprzetworzone], 7 maszyny do przetwarzania tworzyw
sztucznych, maszyny separujące [do przetwarzania chemicznego],
maszyny do ekstrakcji odpadów, urządzenia do odzyskiwania odpadów [maszyny], maszyny do przerobu gumy, maszyny do recyklingu,
17 profile uszczelniające niemetalowe, produkty z tworzyw sztucznych w formie profili [półobrobione], materiały z tworzyw sztucznych w formie profilów [półprodukty], taśma maskująca, listwy
izolacyjne, materiały wyściełające z gumy lub tworzyw sztucznych,
wytłaczane tworzywa sztuczne [półprodukty], materiały z tworzyw
sztucznych w postaci pasków [półprodukty], tworzywa sztuczne
w formie arkuszy, folii, bloków, prętów i rurek, folie elastyczne z tworzyw sztucznych inne niż do pakowania, mieszaniny polichlorku winylu [półprzetworzone], materiał z tworzywa sztucznego w postaci
wytłaczanej do użytku w produkcji, guma, kauczuk, 20 profile i ornamenty wytłaczane z tworzyw sztucznych do mebli, elementy meblowe, listwy z tworzywa sztucznego do ochrony krawędzi mebli, żaluzje wewnętrzne listwowe, rolety do użytku wewnętrznego, cokoły
[meble], 40 przetwarzanie tworzyw sztucznych, recykling, obróbka
i przetwarzanie materiałów z tworzyw sztucznych, wytłaczanie tworzyw sztucznych, formowanie materiałów z tworzyw sztucznych,
usługi recyklingowe, przetwarzanie gumy.
(111) 331560
(220) 2019 11 22
(210) 507093
(151) 2020 10 12
(441) 2020 03 09
(732) PLEŚNIAROWICZ JAN BRICOLAGE PUBLISHING, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BRICOLAGE PUBLISHING
(540)

(531) 27.05.01, 20.07.02
(510), (511) 40 drukowanie, drukowanie fotograwiury, drukowanie szablonów, drukowanie wzorów, drukowanie fotograficzne, drukowanie
zdjęć, drukowanie litograficzne, drukowanie znaczków, drukowanie reklam, drukowanie offsetowe, drukowanie książek, drukowanie portretów, drukowanie cyfrowe, drukowanie na wełnie, drukowanie wklęsłe,

45

drukowanie przezroczy fotograficznych, drukowanie filmu kinematograficznego, drukowanie wzorów na dywanach, drukowanie obrazów
na przedmiotach, drukowanie wzorów dla osób trzecich, drukowanie
dokumentów z nośników cyfrowych, drukowanie fotografii z nośników
cyfrowych, drukowanie ozdobnych wzorów na opakowaniach prezentów, drukowanie cyfrowo przechowywanych obrazów i zdjęć, drukowanie 3D, usługi składania druku, usługi druku offsetowego, usługi
druku na tkaninach, introligatorstwo, usługi wykańczania druków [introligatorstwo], reprodukcja fotografii, reprodukcja dzieł muzealnych,
reprodukcja przezroczy fotograficznych, reprodukcja filmów kinematograficznych, reprodukcja odbitek fotograficznych, usługi hermetyzacji
materiałów w arkuszach w celu produkcji fotografii, wywoływanie fotograficzne, retusz fotograficzny, obróbka fotograficzna, fotograficzne
filmy (wywoływanie-), obróbka zdjęć fotograficznych, kopiowanie filmów fotograficznych, przenoszenie przeźroczy fotograficznych, powiększanie odbitek fotograficznych, kopiowanie slajdów fotograficznych, oprawa książek lub dokumentów, usługi cyfrowego drukowania
książek i innych dokumentów na zamówienie, oprawianie książek, drukowanie, na zamówienie, nazw firm oraz logo na towarach osób trzecich, w celach promocyjnych i reklamowych, usługi drukowania, usługi
wykańczania druków, usługi wykańczania druków [cięcie], kolacjonowanie materiałów drukowanych [oprawy introligatorskie], udzielanie
informacji dotyczących usług drukarskich, usługi w zakresie drukowania materiałów papierniczych, udzielanie informacji związanych z usługami drukowania fotograficznego, usługi wykańczania druków [składanie], przetwarzanie przeźroczy i druków, 41 wydawanie gazet,
multimedialne wydania gazet, publikacja gazet elektronicznych online,
wypożyczanie gazet i czasopism, publikowanie gazet, periodyków, katalogów i broszur, publikowanie multimedialne magazynów, czasopism i gazet, publikowanie gazety dla klientów w Internecie, publikowanie elektronicznych gazet dostępnych za pośrednictwem globalnej
sieci komputerowej, świadczenie usług w zakresie studiów nagrań wideo, produkcja nagrań audio i video oraz produkcja multimedialna
i usługi fotograficzne, produkcja nagrań audio i video oraz usługi fotograficzne, produkcja nagrań dźwiękowych, produkcja nagrań audiowizualnych, realizacja nagrań audiowizualnych, produkcja nagrań muzycznych, produkcja nagrań wideo, usługi w zakresie nagrań, produkcja
oryginalnych egzemplarzy nagrań, produkcja nagrań wzorcowych [master], nagrywanie i produkcja nagrań dźwiękowych, publikowanie czasopism internetowych, programowanie serwisów informacyjnych
do transmisji przez Internet, publikacja materiałów dostępnych za pośrednictwem baz danych lub Internetu, udostępnianie z globalnej sieci
komputerowej lub Internetu publikacji, które mogą być przeglądane,
udostępnianie publikacji elektronicznych z globalnej sieci komputerowej lub Internetu, nie do pobrania, organizowanie konkursów za pośrednictwem Internetu, badania edukacyjne, fotoreportaże, fotografia,
usługi fotografów, fotografia portretowa, fotografia lotnicza, montaż
filmów fotograficznych, wypożyczanie reprodukcji fotograficznych,
wypożyczanie aparatów fotograficznych, kompozycje fotograficzne
na rzecz innych, nauka fotografii, usługi edukacyjne w zakresie fotografii, szkolenia dotyczące obsługi sprzętu fotograficznego, pokazy sprzętu fotograficznego [do celów szkoleniowych], tłumaczenia (usługi-),
tłumaczenia językowe ustne, tłumaczenia, tłumaczenia językowe, publikowanie literatury instruktażowej, udostępnianie podręcznych księgozbiorów literatury i archiwów dokumentacyjnych, zarządzanie stroną artystyczną spektakli teatralnych, zarządzanie stroną artystyczną
występów muzycznych, organizacja imprez kulturalnych i artystycznych, usługi artystów estradowych świadczone przez muzyków, usługi
artystów estradowych wykorzystujących umiejętności cyrkowe, usługi
rozrywkowe świadczone przez artystów scenicznych, zamawianie artystów estradowych na imprezy (usługi organizatora), usługi artystów
estradowych, usługi malowania artystycznego murali, kierownictwo
artystyczne artystów estradowych, organizowanie konkursów artystycznych, publikowanie książek, publikowanie książek instruktażowych, publikowanie książek edukacyjnych, publikowanie książek, czasopism, publikowanie multimedialne książek, publikowanie książek
i recenzji, publikacja i redagowanie książek, publikacja drukowanych
książek telefonicznych, usługi w zakresie publikacji książek, publikowanie książek dotyczących ligi rugby, publikowanie książek związanych
z rozrywką, publikowanie książek, magazynów, almanachów i czasopism, publikowanie książek związanych z technologią informacyjną,
usługi konsultacyjne w zakresie publikacji książek, publikowanie książek związanych z programami telewizyjnymi, publikowanie słów piosenek w postaci książek, publikowanie książek z nutowym zapisem muzyki, publikowanie on-line elektronicznych książek i czasopism, usługi

46

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO	Nr 2/2021

wydawnicze w zakresie książek i czasopism, publikacja elektroniczna
on-line periodyków i książek, wydawanie czasopism i książek w postaci
elektronicznej, publikowanie czasopism, książek i podręczników z dziedziny medycyny, publikacja książek i czasopism elektronicznych online
(nie do pobrania), publikowanie książek i czasopism elektronicznych
w systemie on-line, usługi wydawnicze w zakresie elektronicznych książek i czasopism w Internecie, dostarczanie informacji dotyczących książek, udostępnianie online recenzji książek, usługi informacyjne dotyczące książek, publikowanie materiałów drukowanych i publikacji
drukowanych, publikowanie materiałów drukowanych, komputerowy
skład drukarski [DTP], publikowanie drukowanych materiałów edukacyjnych, publikacja multimedialna materiałów drukowanych, publikowanie druków w formie elektronicznej, publikowanie materiałów drukowanych dotyczących edukacji, publikacja i redagowanie materiałów
drukowanych, publikowanie materiałów drukowanych dotyczących
zwierząt domowych, publikowanie materiałów drukowanych dotyczących rybek domowych, usługi wydawnicze, z wyjątkiem prac drukarskich, publikowanie druków w formie elektronicznej w Internecie, publikowanie materiałów drukowanych związanych z francuskimi winami,
publikowanie materiałów drukowanych dotyczących praw własności
intelektualnej, publikowanie materiałów drukowanych, innych niż teksty reklamowe, elektroniczna publikacja tekstów i druków, innych niż
reklamowe, w Internecie, publikowanie materiałów drukowanych, innych niż teksty reklamowe, w formie elektronicznej, edycja druków zawierających obrazy i zdjęcia, innych niż do celów reklamowych, publikowanie druków, również w formie elektronicznej, innych niż do celów
reklamowych, wydawanie biuletynów, wydawanie czasopism, wydawanie audiobooków, wydawanie katalogów, wydawanie prospektów,
usługi wydawnicze, wydawanie przewodników turystycznych, wydawanie publikacji medycznych, muzyczne usługi wydawnicze, usługi
wydawnicze (w tym elektroniczne usługi wydawnicze), usługi wydawnicze za pośrednictwem środków skomputeryzowanych, usługi wydawnicze w zakresie tekstów elektronicznych, usługi wydawnicze w zakresie utworów muzycznych, publikacja i wydawanie prac naukowych
związanych z technologią medyczną, muzyczne usługi wydawnicze
i usługi w zakresie nagrywania muzyki, usługi wydawania publikacji periodycznych i nieperiodycznych, innych niż teksty reklamowe, wydawanie nagród edukacyjnych, usługi publikowania cyfrowych materiałów
wideo, audio i rozrywki multimedialnej, usługi prezentacji audiowizualnych, usługi produkcji taśm audio, usługi prezentacji audiowizualnych
do celów edukacyjnych, usługi prezentacji audiowizualnych do celów
rozrywkowych, świadczenie usług rozrywkowych za pośrednictwem
taśm audio, udostępnianie informacji online związanych z mediami audiowizualnymi, udostępnianie mediów audiowizualnych za pośrednictwem sieci łączności, udostępnianie treści audio online nie do pobrania, usługi rozrywki dopasowywania użytkowników z nagraniami audio
i wideo, usługi rozrywkowe w zakresie dzielenia się nagraniami audio
i wideo, produkcja prezentacji audiowizualnych, usługi nagrywania
i produkcji audio, produkcja nagrań wzorcowych [master] audio, usługi
edycji nagrań audio i wideo, usługi w zakresie nagrań audio i wideo.

(111) 331561
(220) 2019 11 22
(210) 507095
(151) 2020 10 09
(441) 2019 12 30
(732) INSTYTUT BIOTECHNOLOGII SUROWIC I SZCZEPIONEK
BIOMED SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) IBSS biomed PROBIOTIC suplement diety SKUTECZNA
OCHRONA PRZY ANTYBIOTYKOTERAPII 10 miliardów aktywnych
bakterii Lactobacillus rhamnosus 573 10 kapsułek produkt
bezglutenowy 8°C 2°C
(540)

(591) biały, ciemnoniebieski, niebieski, szary, jasnoszary,
ciemnoszary, czarny
(531) 29.01.15, 27.05.01

(510), (511) 5 leki dla ludzi, lekarstwa, leki wydawane bez recepty,
preparaty farmaceutyczne, farmaceutyki i naturalne środki lecznicze,
probiotyki (suplementy), preparaty probiotyczne do celów medycznych pomagające w utrzymaniu naturalnej równowagi flory w układzie trawiennym, leki pomocnicze [wspierające] do celów medycznych, preparaty i substancje farmaceutyczne, preparaty i substancje
lecznicze, suplementy diety, suplementy diety dla ludzi, mineralne
suplementy diety, mineralne suplementy diety dla ludzi, kapsułki
do celów leczniczych, kapsułki do celów farmaceutycznych.

(111) 331562
(220) 2019 11 18
(210) 507147
(151) 2020 10 14
(441) 2020 03 02
(732) PROJEKT WARSZAWA 7 CORDIA PARTNER 2 SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Centrum Modena
(510), (511) 35 reklama i zarządzanie w działalności gospodarczej,
administrowanie działalności gospodarczej, zarządzanie działalnością gospodarczą w zakresie projektów budowlanych, usługi administracyjne w zakresie kierowania na konsultacje do generalnych
wykonawców budowlanych, 36 usługi nabywania gruntu, administrowanie i zarządzanie nieruchomościami, wynajmowanie i wydzierżawianie nieruchomości, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, usługi inwestycyjne w zakresie nieruchomości, pozyskiwanie
środków finansowych w celach inwestycyjnych w zakresie budownictwa, usługi w zakresie organizowania procesów przeniesienia
własności nieruchomości, usługi powiernictwa w zakresie inwestowania w nieruchomości, ubezpieczenia, dzierżawa nieruchomości,
zarządzanie majątkiem nieruchomym, wynajmowanie mieszkań,
wynajmowanie pomieszczeń biurowych, administrowanie nieruchomościami, agencje pośrednictwa w handlu nieruchomościami,
usługi finansowe, nabywanie nieruchomości [dla osób trzecich],
nabywanie nieruchomości na rzecz osób trzecich, administrowanie
nieruchomościami, agencje mieszkaniowe [mieszkania], agencje
mieszkaniowe (nieruchomości), agencje nieruchomości, biura pośrednictwa handlu nieruchomościami, agencje pośrednictwa w handlu nieruchomościami, dostarczanie nieruchomości na rzecz osób
trzecich, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, usługi agencji
nieruchomości dotyczące sprzedaży i wynajmu budynków, usługi
agencji nieruchomości przy zakupie i wynajmie przedsiębiorstw,
usługi agencji nieruchomości związane z kupnem i sprzedażą budynków, usługi agencji w zakresie komercyjnych nieruchomości,
usługi nabywania nieruchomości, usługi w zakresie zarządzania nieruchomościami, usługi zarządzania nieruchomościami, usługi zarządzania nieruchomościami związane z lokalami biurowymi, usługi zarządzania nieruchomościami związane z obiektami rozrywkowymi,
usługi w zakresie sprzedaży lokali mieszkalnych oraz lokali usługowych, finansowanie projektów deweloperskich, usługi w zakresie inwestowania w nieruchomości, doradztwo w zakresie nieruchomości,
usługi w zakresie nieruchomości, inwestowanie kapitału w nieruchomości, 37 wykonywanie robót związanych z przygotowaniem terenu
pod budowę, wznoszenie kompletnych budowli lub ich części, wykonywanie robót ogólnobudowlanych związanych ze wznoszeniem
budynków, wykonywanie robót budowlanych, sanitarnych, elektrycznych i montażowych, wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych, budowa obiektów mieszkalnych i użytkowych, usługi
remontowo-budowlane, renowacja wnętrz, nadzór budowlany, usługi w zakresie generalnego wykonawstwa robót budowlanych, usługi
budowlane, naprawy: usługi przywracające obiekt lub jego cześć
do właściwego stanu technicznego oraz utrzymania obiektów w dobrym stanie technicznym, doradztwo inżynieryjne (budownictwo),
budowa budynków mieszkalnych i komercyjnych, budowa części
budynków, budowa kompleksów biznesowych, budowa nieruchomości [budownictwo], budowa nieruchomości komercyjnych, budowa nieruchomości mieszkalnych, budowa pomieszczeń, budowa
prywatnych budynków mieszkalnych, budowanie nieruchomości,
budownictwo komercyjne, budownictwo mieszkaniowe, konstrukcja i naprawa budynków, konstrukcja budynków, konstruowanie budynków mieszkalnych i handlowych, nadzór nad renowacją budynków, nadzór nad robotami budowlanymi, nadzór nad wyburzaniem
budynków, nadzór budowlany na miejscu, przygotowywanie terenu
pod budowę, przekształcenie obiektów biznesowych, usługi budowlane, usługi budowlane i konstrukcyjne, usługi budowlane i naprawy
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budynków, usługi budowlane w zakresie stawiania budynków, usługi
budowlane w zakresie budynków mieszkalnych, usługi informacyjne
w zakresie konstrukcji budynków, doradztwo budowlane, instalacja
systemów oświetleniowych, instalacja urządzeń sanitarnych, instalacja gazociągów, instalacja wind, instalacja rurociągów, instalacja
urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych, instalacja prefabrykowanych elementów budowlanych, montaż instalacji na placach budowy, usługi instalacyjne platform roboczych i budowlanych, usługi instalacyjne w zakresie rusztowań budowlanych, platform roboczych
i budowlanych, 42 projektowanie budynków, wnętrz mieszkalnych,
biur, pomieszczeń handlowych, usługi w zakresie badań, ekspertyz,
opinii i analiz w zakresie budownictwa, architektura, projektowanie
budynków, dekoracja wnętrz, 43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, tymczasowe zakwaterowanie, kawiarnie, restauracje, motele,
domy turystyczne, pensjonaty, wynajmowanie mieszkań na pobyt
czasowy, wynajmowanie sal na posiedzenia, udzielanie informacji
dotyczących rezerwacji zakwaterowania, udostępnianie obiektów
na imprezy i tymczasowych biur oraz pomieszczeń na posiedzenia,
udostępnianie pomieszczeń i urządzeń do obsługi wydarzeń, udostępnianie biur, udostępnianie pomieszczeń na posiedzenia.

(111) 331563
(220) 2019 11 18
(210) 507148
(151) 2020 10 12
(441) 2020 03 02
(732) PROJEKT WARSZAWA 7 CORDIA PARTNER 2 SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) modena by CORDIA
(540)

(591) czerwony, szary
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 reklama i zarządzanie w działalności gospodarczej,
administrowanie działalności gospodarczej, zarządzanie działalnością gospodarczą w zakresie projektów budowlanych, usługi administracyjne w zakresie kierowania na konsultacje do generalnych
wykonawców budowlanych, 36 usługi nabywania gruntu, administrowanie i zarządzanie nieruchomościami, wynajmowanie i wydzierżawianie nieruchomości, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, usługi inwestycyjne w zakresie nieruchomości, pozyskiwanie
środków finansowych w celach inwestycyjnych w zakresie budownictwa, usługi w zakresie organizowania procesów przeniesienia
własności nieruchomości, usługi powiernictwa w zakresie inwestowania w nieruchomości, ubezpieczenia, dzierżawa nieruchomości,
zarządzanie majątkiem nieruchomym, wynajmowanie mieszkań,
wynajmowanie pomieszczeń biurowych, administrowanie nieruchomościami, agencje pośrednictwa w handlu nieruchomościami,
usługi finansowe, nabywanie nieruchomości [dla osób trzecich],
nabywanie nieruchomości na rzecz osób trzecich, administrowanie
nieruchomościami, agencje mieszkaniowe [mieszkania], agencje
mieszkaniowe (nieruchomości), agencje nieruchomości, biura pośrednictwa handlu nieruchomościami, agencje pośrednictwa w handlu nieruchomościami, dostarczanie nieruchomości na rzecz osób
trzecich, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, usługi agencji
nieruchomości dotyczące sprzedaży i wynajmu budynków, usługi
agencji nieruchomości przy zakupie i wynajmie przedsiębiorstw,
usługi agencji nieruchomości związane z kupnem i sprzedażą budynków, usługi agencji w zakresie komercyjnych nieruchomości,
usługi nabywania nieruchomości, usługi w zakresie zarządzania nieruchomościami, usługi zarządzania nieruchomościami, usługi zarządzania nieruchomościami związane z lokalami biurowymi, usługi zarządzania nieruchomościami związane z obiektami rozrywkowymi,
usługi w zakresie sprzedaży lokali mieszkalnych oraz lokali usługowych, finansowanie projektów deweloperskich, usługi w zakresie inwestowania w nieruchomości, doradztwo w zakresie nieruchomości,
usługi w zakresie nieruchomości, inwestowanie kapitału w nieruchomości, 37 wykonywanie robót związanych z przygotowaniem terenu
pod budowę, wznoszenie kompletnych budowli lub ich części, wykonywanie robót ogólnobudowlanych związanych ze wznoszeniem
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budynków, wykonywanie robót budowlanych, sanitarnych, elektrycznych i montażowych, wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych, budowa obiektów mieszkalnych i użytkowych, usługi
remontowo-budowlane, renowacja wnętrz, nadzór budowlany, usługi w zakresie generalnego wykonawstwa robót budowlanych, usługi
budowlane, naprawy: usługi przywracające obiekt lub jego cześć
do właściwego stanu technicznego oraz utrzymania obiektów w dobrym stanie technicznym, doradztwo inżynieryjne (budownictwo),
budowa budynków mieszkalnych i komercyjnych, budowa części
budynków, budowa kompleksów biznesowych, budowa nieruchomości [budownictwo], budowa nieruchomości komercyjnych, budowa nieruchomości mieszkalnych, budowa pomieszczeń, budowa
prywatnych budynków mieszkalnych, budowanie nieruchomości,
budownictwo komercyjne, budownictwo mieszkaniowe, konstrukcja i naprawa budynków, konstrukcja budynków, konstruowanie budynków mieszkalnych i handlowych, nadzór nad renowacją budynków, nadzór nad robotami budowlanymi, nadzór nad wyburzaniem
budynków, nadzór budowlany na miejscu, przygotowywanie terenu
pod budowę, przekształcenie obiektów biznesowych, usługi budowlane, usługi budowlane i konstrukcyjne, usługi budowlane i naprawy
budynków, usługi budowlane w zakresie stawiania budynków, usługi
budowlane w zakresie budynków mieszkalnych, usługi informacyjne
w zakresie konstrukcji budynków, doradztwo budowlane, instalacja
systemów oświetleniowych, instalacja urządzeń sanitarnych, instalacja gazociągów, instalacja wind, instalacja rurociągów, instalacja
urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych, instalacja prefabrykowanych elementów budowlanych, montaż instalacji na placach budowy, usługi instalacyjne platform roboczych i budowlanych, usługi instalacyjne w zakresie rusztowań budowlanych, platform roboczych
i budowlanych, 42 projektowanie budynków, wnętrz mieszkalnych,
biur, pomieszczeń handlowych, usługi w zakresie badań, ekspertyz,
opinii i analiz w zakresie budownictwa, architektura, projektowanie
budynków, dekoracja wnętrz, 43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, tymczasowe zakwaterowanie, kawiarnie, restauracje, motele,
domy turystyczne, pensjonaty, wynajmowanie mieszkań na pobyt
czasowy, wynajmowanie sal na posiedzenia, udzielanie informacji
dotyczących rezerwacji zakwaterowania, udostępnianie obiektów
na imprezy i tymczasowych biur oraz pomieszczeń na posiedzenia,
udostępnianie pomieszczeń i urządzeń do obsługi wydarzeń, udostępnianie biur, udostępnianie pomieszczeń na posiedzenia.

(111) 331564
(220) 2019 11 18
(210) 507149
(151) 2020 10 14
(441) 2020 03 02
(732) PROJEKT WARSZAWA 7 CORDIA PARTNER 2 SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Modena by Cordia
(510), (511) 35 reklama i zarządzanie w działalności gospodarczej,
administrowanie działalności gospodarczej, zarządzanie działalnością gospodarczą w zakresie projektów budowlanych, usługi administracyjne w zakresie kierowania na konsultacje do generalnych
wykonawców budowlanych, 36 usługi nabywania gruntu, administrowanie i zarządzanie nieruchomościami, wynajmowanie i wydzierżawianie nieruchomości, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, usługi inwestycyjne w zakresie nieruchomości, pozyskiwanie
środków finansowych w celach inwestycyjnych w zakresie budownictwa, usługi w zakresie organizowania procesów przeniesienia
własności nieruchomości, usługi powiernictwa w zakresie inwestowania w nieruchomości, ubezpieczenia, dzierżawa nieruchomości,
zarządzanie majątkiem nieruchomym, wynajmowanie mieszkań,
wynajmowanie pomieszczeń biurowych, administrowanie nieruchomościami, agencje pośrednictwa w handlu nieruchomościami,
usługi finansowe, nabywanie nieruchomości [dla osób trzecich],
nabywanie nieruchomości na rzecz osób trzecich, administrowanie
nieruchomościami, agencje mieszkaniowe [mieszkania], agencje
mieszkaniowe (nieruchomości), agencje nieruchomości, biura pośrednictwa handlu nieruchomościami, agencje pośrednictwa w handlu nieruchomościami, dostarczanie nieruchomości na rzecz osób
trzecich, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, usługi agencji
nieruchomości dotyczące sprzedaży i wynajmu budynków, usługi
agencji nieruchomości przy zakupie i wynajmie przedsiębiorstw,
usługi agencji nieruchomości związane z kupnem i sprzedażą budynków, usługi agencji w zakresie komercyjnych nieruchomości,
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usługi nabywania nieruchomości, usługi w zakresie zarządzania nieruchomościami, usługi zarządzania nieruchomościami, usługi zarządzania nieruchomościami związane z lokalami biurowymi, usługi zarządzania nieruchomościami związane z obiektami rozrywkowymi,
usługi w zakresie sprzedaży lokali mieszkalnych oraz lokali usługowych, finansowanie projektów deweloperskich, usługi w zakresie inwestowania w nieruchomości, doradztwo w zakresie nieruchomości,
usługi w zakresie nieruchomości, inwestowanie kapitału w nieruchomości, 37 wykonywanie robót związanych z przygotowaniem terenu
pod budowę, wznoszenie kompletnych budowli lub ich części, wykonywanie robót ogólnobudowlanych związanych ze wznoszeniem
budynków, wykonywanie robót budowlanych, sanitarnych, elektrycznych i montażowych, wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych, budowa obiektów mieszkalnych i użytkowych, usługi
remontowo-budowlane, renowacja wnętrz, nadzór budowlany, usługi w zakresie generalnego wykonawstwa robót budowlanych, usługi
budowlane, naprawy: usługi przywracające obiekt lub jego cześć
do właściwego stanu technicznego oraz utrzymania obiektów w dobrym stanie technicznym, doradztwo inżynieryjne (budownictwo),
budowa budynków mieszkalnych i komercyjnych, budowa części
budynków, budowa kompleksów biznesowych, budowa nieruchomości [budownictwo], budowa nieruchomości komercyjnych, budowa nieruchomości mieszkalnych, budowa pomieszczeń, budowa
prywatnych budynków mieszkalnych, budowanie nieruchomości,
budownictwo komercyjne, budownictwo mieszkaniowe, konstrukcja i naprawa budynków, konstrukcja budynków, konstruowanie budynków mieszkalnych i handlowych, nadzór nad renowacją budynków, nadzór nad robotami budowlanymi, nadzór nad wyburzaniem
budynków, nadzór budowlany na miejscu, przygotowywanie terenu
pod budowę, przekształcenie obiektów biznesowych, usługi budowlane, usługi budowlane i konstrukcyjne, usługi budowlane i naprawy
budynków, usługi budowlane w zakresie stawiania budynków, usługi
budowlane w zakresie budynków mieszkalnych, usługi informacyjne
w zakresie konstrukcji budynków, doradztwo budowlane, instalacja
systemów oświetleniowych, instalacja urządzeń sanitarnych, instalacja gazociągów, instalacja wind, instalacja rurociągów, instalacja
urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych, instalacja prefabrykowanych elementów budowlanych, montaż instalacji na placach budowy, usługi instalacyjne platform roboczych i budowlanych, usługi instalacyjne w zakresie rusztowań budowlanych, platform roboczych
i budowlanych, 42 projektowanie budynków, wnętrz mieszkalnych,
biur, pomieszczeń handlowych, usługi w zakresie badań, ekspertyz,
opinii i analiz w zakresie budownictwa, architektura, projektowanie
budynków, dekoracja wnętrz, 43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, tymczasowe zakwaterowanie, kawiarnie, restauracje, motele,
domy turystyczne, pensjonaty, wynajmowanie mieszkań na pobyt
czasowy, wynajmowanie sal na posiedzenia, udzielanie informacji
dotyczących rezerwacji zakwaterowania, udostępnianie obiektów
na imprezy i tymczasowych biur oraz pomieszczeń na posiedzenia,
udostępnianie pomieszczeń i urządzeń do obsługi wydarzeń, udostępnianie biur, udostępnianie pomieszczeń na posiedzenia.

(111) 331565
(220) 2019 08 22
(210) 503721
(151) 2020 10 09
(441) 2020 05 04
(732) MAXROY.COM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań (PL)
(540) (znak słowny)
(540) I Love Sales & Commerce
(510), (511) 41 kształcenie, rozrywka, działalność sportowa i kulturalna, organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie kongresów, organizowanie i prowadzenie seminariów,
organizowanie i prowadzenie sympozjów, organizowanie i prowadzenie warsztatów.
(111) 331566
(220) 2019 11 18
(210) 507150
(151) 2020 10 14
(441) 2020 03 02
(732) PROJEKT WARSZAWA 7 CORDIA PARTNER 2 SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Modena
(510), (511) 35 reklama i zarządzanie w działalności gospodarczej,
administrowanie działalności gospodarczej, zarządzanie działalno-

ścią gospodarczą w zakresie projektów budowlanych, usługi administracyjne w zakresie kierowania na konsultacje do generalnych
wykonawców budowlanych, 36 usługi nabywania gruntu, administrowanie i zarządzanie nieruchomościami, wynajmowanie i wydzierżawianie nieruchomości, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, usługi inwestycyjne w zakresie nieruchomości, pozyskiwanie
środków finansowych w celach inwestycyjnych w zakresie budownictwa, usługi w zakresie organizowania procesów przeniesienia
własności nieruchomości, usługi powiernictwa w zakresie inwestowania w nieruchomości, ubezpieczenia, dzierżawa nieruchomości,
zarządzanie majątkiem nieruchomym, wynajmowanie mieszkań,
wynajmowanie pomieszczeń biurowych, administrowanie nieruchomościami, agencje pośrednictwa w handlu nieruchomościami,
usługi finansowe, nabywanie nieruchomości [dla osób trzecich],
nabywanie nieruchomości na rzecz osób trzecich, administrowanie
nieruchomościami, agencje mieszkaniowe [mieszkania], agencje
mieszkaniowe (nieruchomości), agencje nieruchomości, biura pośrednictwa handlu nieruchomościami, agencje pośrednictwa w handlu nieruchomościami, dostarczanie nieruchomości na rzecz osób
trzecich, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, usługi agencji
nieruchomości dotyczące sprzedaży i wynajmu budynków, usługi
agencji nieruchomości przy zakupie i wynajmie przedsiębiorstw,
usługi agencji nieruchomości związane z kupnem i sprzedażą budynków, usługi agencji w zakresie komercyjnych nieruchomości,
usługi nabywania nieruchomości, usługi w zakresie zarządzania nieruchomościami, usługi zarządzania nieruchomościami, usługi zarządzania nieruchomościami związane z lokalami biurowymi, usługi zarządzania nieruchomościami związane z obiektami rozrywkowymi,
usługi w zakresie sprzedaży lokali mieszkalnych oraz lokali usługowych, finansowanie projektów deweloperskich, usługi w zakresie inwestowania w nieruchomości, doradztwo w zakresie nieruchomości,
usługi w zakresie nieruchomości, inwestowanie kapitału w nieruchomości, 37 wykonywanie robót związanych z przygotowaniem terenu
pod budowę, wznoszenie kompletnych budowli lub ich części, wykonywanie robót ogólnobudowlanych związanych ze wznoszeniem
budynków, wykonywanie robót budowlanych, sanitarnych, elektrycznych i montażowych, wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych, budowa obiektów mieszkalnych i użytkowych, usługi
remontowo-budowlane, renowacja wnętrz, nadzór budowlany, usługi w zakresie generalnego wykonawstwa robót budowlanych, usługi
budowlane, naprawy: usługi przywracające obiekt lub jego cześć
do właściwego stanu technicznego oraz utrzymania obiektów w dobrym stanie technicznym, doradztwo inżynieryjne (budownictwo),
budowa budynków mieszkalnych i komercyjnych, budowa części
budynków, budowa kompleksów biznesowych, budowa nieruchomości [budownictwo], budowa nieruchomości komercyjnych, budowa nieruchomości mieszkalnych, budowa pomieszczeń, budowa
prywatnych budynków mieszkalnych, budowanie nieruchomości,
budownictwo komercyjne, budownictwo mieszkaniowe, konstrukcja i naprawa budynków, konstrukcja budynków, konstruowanie budynków mieszkalnych i handlowych, nadzór nad renowacją budynków, nadzór nad robotami budowlanymi, nadzór nad wyburzaniem
budynków, nadzór budowlany na miejscu, przygotowywanie terenu
pod budowę, przekształcenie obiektów biznesowych, usługi budowlane, usługi budowlane i konstrukcyjne, usługi budowlane i naprawy
budynków, usługi budowlane w zakresie stawiania budynków, usługi
budowlane w zakresie budynków mieszkalnych, usługi informacyjne
w zakresie konstrukcji budynków, doradztwo budowlane, instalacja
systemów oświetleniowych, instalacja urządzeń sanitarnych, instalacja gazociągów, instalacja wind, instalacja rurociągów, instalacja
urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych, instalacja prefabrykowanych elementów budowlanych, montaż instalacji na placach budowy, usługi instalacyjne platform roboczych i budowlanych, usługi instalacyjne w zakresie rusztowań budowlanych, platform roboczych
i budowlanych, 42 projektowanie budynków, wnętrz mieszkalnych,
biur, pomieszczeń handlowych, usługi w zakresie badań, ekspertyz,
opinii i analiz w zakresie budownictwa, architektura, projektowanie
budynków, dekoracja wnętrz, 43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, tymczasowe zakwaterowanie, kawiarnie, restauracje, motele,
domy turystyczne, pensjonaty, wynajmowanie mieszkań na pobyt
czasowy, wynajmowanie sal na posiedzenia, udzielanie informacji
dotyczących rezerwacji zakwaterowania, udostępnianie obiektów
na imprezy i tymczasowych biur oraz pomieszczeń na posiedzenia,
udostępnianie pomieszczeń i urządzeń do obsługi wydarzeń, udostępnianie biur, udostępnianie pomieszczeń na posiedzenia.
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(111) 331567
(220) 2019 11 22
(210) 507161
(151) 2020 10 12
(441) 2020 01 20
(732) RUMAQ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Trzebnica (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Rumaq
(510), (511) 37 usługi budowlane, konstrukcyjne, rozbiórkowe i wyburzeniowe, burzenie konstrukcji, karczowanie korzeni drzew, kopanie ziemi, kruszenie betonu, nadzór nad wyburzaniem budynków, oczyszczanie
terenu, przygotowanie terenu [budownictwo], przygotowywanie terenu
pod budowę, udzielanie informacji związanych z wyburzaniem budynków, usługi budowy konstrukcji tymczasowych, usługi demontażu, usługi doradcze związane z wyburzaniem budynków, usługi rozbiórkowe,
usługi w zakresie rozbiórek, usługi w zakresie wykopywania, usuwanie
nawierzchni, wyrównywanie terenu budowy, zagospodarowywanie
gruntu pod zabudowę, wynajem narzędzi, instalacji i sprzętu budowlanego, rozbiórkowego, czyszczącego i konserwacyjnego, informacja
o najmie sprzętu budowlanego, najem maszyn do kopania, udzielanie informacji w związku z wynajmem maszyn i urządzeń budowlanych, usługi
w zakresie wypożyczania narzędzi, usługi w zakresie wypożyczania maszyn budowlanych, wynajem betoniarek, wynajem ciężkiego sprzętu,
wynajem desek rusztowaniowych, wynajem drabin, wynajem drabin
składanych, wynajem dźwigów, wynajem i konserwacja podestów roboczych, wynajem kompresorów powietrza, wynajem koparek, wynajem
maszyn budowlanych, wynajem maszyn do robót drogowych, wynajem
maszyn, narzędzi i urządzeń do użytku w budowie budynków, wynajem minikoparek, wynajem młotów, wynajem narzędzi, wynajem narzędzi budowlanych, wynajem narzędzi ręcznych i narzędzi z napędem
elektrycznym, wynajem platform i rusztowań, wynajem platform roboczych unoszących do użytku w budownictwie, wynajem pomp do drenażu, wynajem pomp do odwadniania, wynajem rusztowań, wynajem
rusztowań budowlanych oraz platform budowlanych, wynajem rynien
zsypowych, wynajem sprężarek gazu lub powietrza, wynajem sprzętu
budowlanego, wynajem sprzętu do czyszczenia, wynajem sprzętu do robót ziemnych i koparek, wynajem sprzętu do robót ziemnych, wynajem
sprzętu konstrukcyjnego i budowlanego, wynajem sprzętu podnośnikowego, wynajem spychaczy, wynajem stalowych wież, wynajem stojaków
[kozłów budowlanych], wynajem urządzeń do czyszczenia, wynajem
urządzeń do podnoszenia do użytku w budownictwie, wynajem wież
aluminiowych, wypożyczanie koparek do rowów prowadzonych przez
operatora, wypożyczanie maszyn budowlanych, wypożyczanie maszyn
do czyszczenia, wypożyczanie maszyn do robót ziemnych, wypożyczanie maszyn i urządzeń do czyszczenia i mycia, wypożyczanie narzędzi,
wypożyczanie przemysłowych maszyn czyszczących, wypożyczanie
samobieżnych platform podnośnych, wypożyczanie samobieżnych koparek do rowów, wypożyczanie sprzętu do czyszczenia, wypożyczanie
urządzeń do oczyszczania strumieniowo-ściernego, wypożyczanie urządzeń stosowanych w konstruowaniu budynków, wypożyczanie urządzeń
stosowanych w budownictwie, wypożyczanie wierteł, instalacja narzędzi
na placach budowy, instalacja rusztowań budowlanych, platform roboczych i budowlanych, instalowanie generatorów prądu, instalowanie gotowych elementów konstrukcyjnych, konserwacja i naprawa budynków,
montaż instalacji na placach budowy, montaż ogrodzeń, montaż rusztowań, montaż tymczasowych ogrodzeń, rozbiórka rusztowań, stawianie
ogrodzeń zabezpieczających, usługi instalacyjne platform roboczych
i budowlanych, usługi instalacyjne w zakresie rusztowań budowlanych,
platform roboczych i budowlanych, usługi w zakresie montażu rusztowań, usługi montażowe rusztowań budowlanych, wynajem i konserwacja podestów roboczych, wznoszenie rusztowań do celów budowlanych
i konstrukcyjnych, naprawa i konserwacja rusztowań budowlanych oraz
platform budowlanych.
(111) 331568
(220) 2019 11 24
(210) 507167
(151) 2020 10 12
(441) 2020 01 20
(732)	NYKIEL ŁUKASZ ANDRZEJ, Białobrzegi (PL)
(540) (znak słowny)
(540) BOWL
(510), (511) 43 usługi restauracji lub punktów gastronomicznych serwujących jedzenie i picie.
(111) 331569
(220) 2019 11 25
(210) 507171
(151) 2020 10 12
(441) 2020 02 10
(732)	ŁASZKIEWICZ GRZEGORZ PROTEKT, Łódź (PL)
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(540) (znak słowny)
(540) rolka
(510), (511) 6 klamry metalowe, 9 urządzenia do ochrony osobistej
przed wypadkami, urządzenia i sprzęt dla ratownictwa, odzież chroniąca przed wypadkami.
(111) 331570
(220) 2019 11 25
(210) 507179
(151) 2020 10 12
(441) 2019 12 30
(732) CREATON POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Olkusz (PL)
(540) (znak słowny)
(540) KODA
(510), (511) 19 dachówki ceramiczne.
(111) 331571
(220) 2019 11 25
(210) 507182
(151) 2020 10 12
(441) 2020 04 20
(732) STERKOWICZ JAROSŁAW, Brzostek (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Sztos
(510), (511) 25 bandany na szyję, berety, bielizna osobista, bielizna
wchłaniająca pot, bokserki, czapki jako nakrycia głowy, kurtki [odzież],
legginsy, majtki, odzież, skarpetki, podkoszulki sportowe, podkoszulki bez rękawów, pikowane kurtki [odzież], 35 usługi sprzedaży detalicznej związane ze sprzedażą odzieży i dodatków odzieżowych.
(111) 331572
(220) 2019 11 26
(210) 507268
(151) 2020 10 09
(441) 2020 01 13
(732)	ALLEGRO.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań (PL)
(540) (znak słowny)
(540) SMART! OKAZJA
(510), (511) 9 oprogramowanie komputerowe w zakresie obsługiwania
sklepów online, aplikacje mobilne w zakresie obsługiwania sklepów online, 35 obsługa rynków on-line w celu umożliwienia negocjacji transakcji handlowych między osobami trzecimi podczas sprzedaży i zakupu
towarów, udostępnianie przestrzeni reklamowej on-line dla osób trzecich, usługi w zakresie ogłoszeń drobnych, udostępnianie przestrzeni
reklamowej on-line w zakresie ogłoszeń drobnych, usługi reklamowe
i promocyjne, usługi porównywania cen, usługi marketingowe, usługi
programów lojalnościowych, motywacyjnych i promocyjnych, pomoc
w prowadzeniu przedsiębiorstw handlowych polegająca na: udostępnianiu witryny internetowej w światowej sieci komputerowej, za pomocą której osoby trzecie mogą oferować i zaopatrywać się w towary
i usługi, umieszczać, określać status oraz realizować zlecenia i zamówienia handlowe, zawierać umowy i dokonywać transakcji, usługi handlu
online w odniesieniu do licytacji elektronicznych oraz oceny online
z tym związane, usługi promocyjne polegające na dostarczaniu pakietu
korzyści w ramach internetowej platformy sprzedaży towarów, usługi
promocyjne polegające na dostarczaniu pakietu korzyści w ramach internetowej platformy sprzedaży towarów, w tym zwłaszcza w zakresie:
dostawy towarów, śledzenia przesyłek, płatności ratalnych, zniżek lub
podwyższenia jakości obsługi, usługi informacyjne dotyczące wyżej wymienionych usług, 42 usługi komputerowe, mianowicie udostępnianie
wyszukiwarki produktów w ramach serwisu internetowego, tworzenie
i utrzymywanie, w imieniu osób trzecich, informatycznych systemów
marketingowych dostępnych przez Internet, oprogramowanie jako
usługa (SaaS) w zakresie obsługiwania sklepów online.
(111) 331573
(220) 2019 11 26
(151) 2020 10 09
(441) 2020 01 13
(732)	ALLEGRO.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Smart! okazja
(540)

(591) fioletowy, biały
(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.04.04

(210) 507270
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(510), (511) 9 oprogramowanie komputerowe w zakresie obsługiwania sklepów on-line, aplikacje mobilne w zakresie obsługiwania
sklepów on-line, 35 obsługa rynków on-line w celu umożliwienia
negocjacji transakcji handlowych między osobami trzecimi podczas
sprzedaży i zakupu towarów, udostępnianie przestrzeni reklamowej on-line dla osób trzecich, usługi w zakresie ogłoszeń drobnych,
udostępnianie przestrzeni reklamowej on-line w zakresie ogłoszeń
drobnych, usługi reklamowe i promocyjne, usługi porównywania
cen, usługi marketingowe, usługi programów lojalnościowych,
motywacyjnych i promocyjnych, pomoc w prowadzeniu przedsiębiorstw handlowych polegająca na: udostępnianiu witryny internetowej w światowej sieci komputerowej, za pomocą której osoby
trzecie mogą oferować i zaopatrywać się w towary i usługi, umieszczać, określać status oraz realizować zlecenia i zamówienia handlowe, zawierać umowy i dokonywać transakcji, usługi handlu on-line
w odniesieniu do licytacji elektronicznych oraz oceny on-line z tym
związane, usługi promocyjne polegające na dostarczaniu pakietu
korzyści w ramach internetowej platformy sprzedaży towarów, usługi promocyjne polegające na dostarczaniu pakietu korzyści w ramach internetowej platformy sprzedaży towarów, w tym zwłaszcza
w zakresie: dostawy towarów, śledzenia przesyłek, płatności ratalnych, zniżek lub podwyższenia jakości obsługi, usługi informacyjne
dotyczące wyżej wymienionych usług, 42 usługi komputerowe, mianowicie udostępnianie wyszukiwarki produktów w ramach serwisu
internetowego, tworzenie i utrzymywanie, w imieniu osób trzecich,
informatycznych systemów marketingowych dostępnych przez Internet, oprogramowanie jako usługa (SaaS) w zakresie obsługiwania
sklepów on-line.

(111) 331574
(220) 2019 11 26
(210) 507278
(151) 2020 10 12
(441) 2020 03 23
(732) WARRIOR CHAIRS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Cigacice (PL)
(540) (znak słowny)
(540) RONIN
(510), (511) 20 fotele, krzesła, fotele biurowe, krzesła biurowe, krzesła
robocze, krzesła, fotele z ruchomym oparciem, poduszki na krzesła.
(111) 331575
(220) 2019 11 26
(210) 507280
(151) 2020 10 12
(441) 2020 03 23
(732) WARRIOR CHAIRS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Cigacice (PL)
(540) (znak słowny)
(540) REVOLT
(510), (511) 20 fotele, krzesła, fotele biurowe, krzesła biurowe, krzesła
robocze, krzesła, fotele z ruchomym oparciem, poduszki na krzesła.
(111) 331576
(220) 2019 11 27
(210) 507308
(151) 2020 10 12
(441) 2020 03 23
(732) OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot (PL)
(540) (znak słowny)
(540)	AA Oceanic Essence
(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty do pielęgnacji skóry, preparaty
do pielęgnacji dłoni i stóp, preparaty przeciwsłoneczne i po opalaniu, preparaty do golenia, przed i po goleniu, mydła, środki do mycia
i kąpieli, preparaty do higieny intymnej, środki perfumeryjne, perfumy, wody toaletowe i kolońskie, dezodoranty i antyperspiranty,
preparaty do pielęgnacji włosów, rzęs, brwi, paznokci, środki do pielęgnacji ust, środki do czyszczenia zębów i pielęgnacji jamy ustnej,
chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, maski kosmetyczne,
środki toaletowe, kosmetyki do makijażu, kosmetyki kolorowe, 5 preparaty farmaceutyczne, produkty i preparaty do pielęgnacji skóry
do celów leczniczych, kosmetyki do celów medycznych, sole do kąpieli do celów medycznych, kremy i żele do celów leczniczych, maski
do celów leczniczych, preparaty do pielęgnacji skóry, włosów, rzęs,
brwi, paznokci do celów leczniczych.
(111) 331577
(220) 2019 11 27
(210) 507313
(151) 2020 10 12
(441) 2020 01 20
(732)	ATM BUSINESS GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Grudziądz (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)

(540) żłobek Bayerek
(540)

(591) biały, beżowy, ciemnoróżowy, pomarańczowy,
ciemnoniebieski, niebieski, zielony, szary, żółty
(531) 04.01.02, 26.04.04, 26.04.14, 26.04.18, 27.05.01, 27.05.11,
29.01.15
(510), (511) 43 opieka nad dziećmi w żłobkach.
(111) 331578
(220) 2019 11 28
(210) 507346
(151) 2020 10 12
(441) 2020 01 20
(732)	ECO-TEAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Częstochowa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) eco-team Dzielimy się dobrą energią
(540)

(591) szary, niebieski, zielony, żółty
(531) 05.03.11, 05.03.13, 05.03.15, 29.01.14, 27.05.01
(510), (511) 37 instalacje odnawialnych źródeł energii.
(111) 331579
(220) 2019 11 28
(210) 507347
(151) 2020 10 12
(441) 2020 01 20
(732) DOMURAT ARTUR, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Choiceward
(510), (511) 9 oprogramowanie komputerowe wspomagające podejmowanie decyzji, oprogramowanie użytkowe do telefonów komórkowych, aplikacje mobilne, aplikacje do pobrania do użytku na komputerach, z telefonami komórkowymi i urządzeniami mobilnymi.
(111) 331580
(220) 2019 11 29
(210) 507393
(151) 2020 10 12
(441) 2020 01 27
(732) REMO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA JAWNA, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KRUPOWA IZBA
(540)

(591) biały, niebieski
(531) 26.01.01, 26.01.16, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 43 obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, dokonywanie rezerwacji restauracji i posiłków, oferowanie żywności i napojów dla gości w restauracjach,
oferowanie żywności i napojów dla gości, organizacja przyjęć weselnych [żywność i napoje], organizowanie bankietów, przygotowywanie i zaopatrywanie w żywność i napoje do bezpośredniego
spożycia, przygotowywanie posiłków, przygotowywanie posiłków
i napojów, restauracje oferujące dania na wynos, restauracje serwujące wykwintne artykuły spożywcze, restauracje z grillem, rezerwacja stolików w restauracjach, serwowanie jedzenia i napojów, serwowanie napojów alkoholowych, serwowanie żywności i napojów dla
gości w restauracjach, serwowanie żywności i napojów dla gości,
serwowanie żywności i napojów w restauracjach i barach, usługi barów i restauracji, usługi restauracji sprzedających posiłki na wynos,
usługi restauracyjne, usługi rezerwacji miejsc w restauracjach, usługi
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w zakresie dostarczania napojów, usługi w zakresie gotowania posiłków, usługi w zakresie przygotowywania posiłków, usługi w zakresie
przygotowywania jedzenia i napojów, usługi w zakresie restauracji
[brasserie], usługi w zakresie sprzedaży posiłków na wynos, usługi
w zakresie żywności i napojów na wynos.

(111) 331581
(220) 2019 11 29
(210) 507394
(151) 2020 10 12
(441) 2020 01 27
(732) REMO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA JAWNA, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SPORT CORNER fun & friends restaurant
(540)
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przygotowywania jedzenia i napojów, usługi w zakresie restauracji
[brasserie], usługi w zakresie sprzedaży posiłków na wynos, usługi
w zakresie żywności i napojów na wynos.

(111) 331583
(220) 2019 11 29
(210) 507398
(151) 2020 10 12
(441) 2020 03 02
(732) REMO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA JAWNA, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	E 1929 EUROPEJSKA CAFE & RESTAURANT
(540)

(591) żółty, biały
(531) 02.01.08, 26.11.01, 27.05.01, 27.05.10, 29.01.12
(510), (511) 43 obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, dokonywanie rezerwacji restauracji i posiłków, oferowanie żywności i napojów dla gości w restauracjach,
oferowanie żywności i napojów dla gości, organizacja przyjęć weselnych [żywność i napoje], organizowanie bankietów, przygotowywanie i zaopatrywanie w żywność i napoje do bezpośredniego
spożycia, przygotowywanie posiłków, przygotowywanie posiłków
i napojów, restauracje oferujące dania na wynos, restauracje serwujące wykwintne artykuły spożywcze, restauracje z grillem, rezerwacja stolików w restauracjach, serwowanie jedzenia i napojów, serwowanie napojów alkoholowych, serwowanie żywności i napojów dla
gości w restauracjach, serwowanie żywności i napojów dla gości,
serwowanie żywności i napojów w restauracjach i barach, usługi barów i restauracji, usługi restauracji sprzedających posiłki na wynos,
usługi restauracyjne, usługi rezerwacji miejsc w restauracjach, usługi
w zakresie dostarczania napojów, usługi w zakresie gotowania posiłków, usługi w zakresie przygotowywania posiłków, usługi w zakresie
przygotowywania jedzenia i napojów, usługi w zakresie restauracji
[brasserie], usługi w zakresie sprzedaży posiłków na wynos, usługi
w zakresie żywności i napojów na wynos.

(591) biały, złoty
(531) 26.01.01, 26.11.13, 26.11.08, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 43 obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, dokonywanie rezerwacji restauracji i posiłków, oferowanie żywności i napojów dla gości w restauracjach,
oferowanie żywności i napojów dla gości, organizacja przyjęć weselnych [żywność i napoje], organizowanie bankietów, przygotowywanie i zaopatrywanie w żywność i napoje do bezpośredniego
spożycia, przygotowywanie posiłków, przygotowywanie posiłków
i napojów, restauracje oferujące dania na wynos, restauracje serwujące wykwintne artykuły spożywcze, restauracje z grillem, rezerwacja stolików w restauracjach, serwowanie jedzenia i napojów, serwowanie napojów alkoholowych, serwowanie żywności i napojów dla
gości w restauracjach, serwowanie żywności i napojów dla gości,
serwowanie żywności i napojów w restauracjach i barach, usługi barów i restauracji, usługi restauracji sprzedających posiłki na wynos,
usługi restauracyjne, usługi rezerwacji miejsc w restauracjach, usługi
w zakresie dostarczania napojów, usługi w zakresie gotowania posiłków, usługi w zakresie przygotowywania posiłków, usługi w zakresie
przygotowywania jedzenia i napojów, usługi w zakresie restauracji
[brasserie], usługi w zakresie sprzedaży posiłków na wynos, usługi
w zakresie żywności i napojów na wynos.

(111) 331582
(220) 2019 11 29
(210) 507395
(151) 2020 10 12
(441) 2020 03 02
(732) REMO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA JAWNA, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Zapiecek
(540)

(111) 331584
(220) 2019 11 29
(210) 507399
(151) 2020 10 12
(441) 2020 01 27
(732) REMO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA JAWNA, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) STEK CHAŁUPA
(540)

(531) 01.03.02, 26.04.99, 27.05.01
(510), (511) 43 obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, dokonywanie rezerwacji restauracji i posiłków, oferowanie żywności i napojów dla gości w restauracjach,
oferowanie żywności i napojów dla gości, organizacja przyjęć weselnych [żywność i napoje], organizowanie bankietów, przygotowywanie i zaopatrywanie w żywność i napoje do bezpośredniego
spożycia, przygotowywanie posiłków, przygotowywanie posiłków
i napojów, restauracje oferujące dania na wynos, restauracje serwujące wykwintne artykuły spożywcze, restauracje z grillem, rezerwacja stolików w restauracjach, serwowanie jedzenia i napojów, serwowanie napojów alkoholowych, serwowanie żywności i napojów dla
gości w restauracjach, serwowanie żywności i napojów dla gości,
serwowanie żywności i napojów w restauracjach i barach, usługi barów i restauracji, usługi restauracji sprzedających posiłki na wynos,
usługi restauracyjne, usługi rezerwacji miejsc w restauracjach, usługi
w zakresie dostarczania napojów, usługi w zakresie gotowania posiłków, usługi w zakresie przygotowywania posiłków, usługi w zakresie

(531) 26.03.01, 26.03.23, 26.05.04, 27.05.01
(510), (511) 43 obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, dokonywanie rezerwacji restauracji i posiłków, oferowanie żywności i napojów dla gości w restauracjach,
oferowanie żywności i napojów dla gości, organizacja przyjęć weselnych [żywność i napoje], organizowanie bankietów, przygotowywanie i zaopatrywanie w żywność i napoje do bezpośredniego
spożycia, przygotowywanie posiłków, przygotowywanie posiłków
i napojów, restauracje oferujące dania na wynos, restauracje serwujące wykwintne artykuły spożywcze, restauracje z grillem, rezerwacja stolików w restauracjach, serwowanie jedzenia i napojów, serwowanie napojów alkoholowych, serwowanie żywności i napojów dla
gości w restauracjach, serwowanie żywności i napojów dla gości,
serwowanie żywności i napojów w restauracjach i barach, usługi barów i restauracji, usługi restauracji sprzedających posiłki na wynos,
usługi restauracyjne, usługi rezerwacji miejsc w restauracjach, usługi
w zakresie dostarczania napojów, usługi w zakresie gotowania posiłków, usługi w zakresie przygotowywania posiłków, usługi w zakresie
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przygotowywania jedzenia i napojów, usługi w zakresie restauracji
[brasserie], usługi w zakresie sprzedaży posiłków na wynos, usługi
w zakresie żywności i napojów na wynos.

(111) 331585
(220) 2019 11 29
(210) 507400
(151) 2020 10 12
(441) 2020 01 27
(732) REMO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA JAWNA, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	GAZDOWO KUŹNIA
(540)

(531) 26.01.06, 26.04.03, 26.04.07, 27.05.01
(510), (511) 43 obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem,
produktami i transportem, dokonywanie rezerwacji restauracji
i posiłków, oferowanie żywności i napojów dla gości w restauracjach,
oferowanie żywności i napojów dla gości, organizacja przyjęć weselnych [żywność i napoje], organizowanie bankietów, przygotowywanie i zaopatrywanie w żywność i napoje do bezpośredniego spożycia,
przygotowywanie posiłków, przygotowywanie posiłków i napojów,
restauracje oferujące dania na wynos, restauracje serwujące wykwintne artykuły spożywcze, restauracje z grillem, rezerwacja
stolików w restauracjach, serwowanie jedzenia i napojów, serwowanie napojów alkoholowych, serwowanie żywności i napojów dla
gości w restauracjach, serwowanie żywności i napojów dla gości, serwowanie żywności i napojów w restauracjach i barach, usługi barów
i restauracji, usługi restauracji sprzedających posiłki na wynos, usługi
restauracyjne, usługi rezerwacji miejsc w restauracjach, usługi w zakresie dostarczania napojów, usługi w zakresie gotowania posiłków,
usługi w zakresie przygotowywania posiłków, usługi w zakresie
przygotowywania jedzenia i napojów, usługi w zakresie restauracji
[brasserie], usługi w zakresie sprzedaży posiłków na wynos, usługi
w zakresie żywności i napojów na wynos.
(111) 331586
(220) 2019 11 29
(210) 507404
(151) 2020 10 13
(441) 2020 01 27
(732) WYDAWNICTWO POZNAŃSKIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Wydaje nam się
(540)

(591) ciemnoniebieski, biały
(531) 20.07.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi reklamowe i marketingowe świadczone za pośrednictwem bloga, usługi współpracy z blogerami, usługi sprzedaży
detalicznej i/albo hurtowej, w tym za pośrednictwem sieci Internet,
oraz usługi w zakresie gromadzenia w celu sprzedaży korespondencyjnej i z wykorzystaniem telekomunikacji następujących towarów: e-booki, czasopisma elektroniczne, publikacje elektroniczne, edukacyjne
materiały do pobrania, podcasty, podcasty do pobrania, książki audio,
książki zapisane na płytach, nagrania wideo, nagrane magnetyczne
nośniki danych, dyski optyczne zapisane, nagrane płyty CD i DVD, magnesy dekoracyjne, magnesy na lodówkę, biżuteria, książki, czasopisma
[periodyki], materiały drukowane, publikacje drukowane, publikacje
edukacyjne, publikacje reklamowe, drukowane materiały szkoleniowe,
drukowane ulotki informacyjne, afisze, plakaty, kalendarze, pocztówki,

plakaty, zakładki do książek z papieru lub tektury, zakładki do książek,
skórzane zakładki do książek, zakładki i klipsy do znakowania stron, zakładki do książek z metali szlachetnych, artykuły piśmiennicze, pióra,
długopisy, pisaki, ołówki, kredki, papeteria, okładki, obwoluty [artykuły
papiernicze], ochronne okładki na książki, podpórki do książek, plecaki, torby, torby płócienne, podpórki pod książki, podpórki do książek
[meble], półki [meble], półki na książki, kubki, kufle, szklanki, kieliszki,
odzież, nakrycia głowy, obuwie, słodycze, cukierki, przekąski składające się głównie z produktów zbożowych, napoje bezalkoholowe, 41
edukacja, nauczanie, dostarczanie informacji edukacyjnych, publikacja materiałów edukacyjnych, pisanie i publikowanie tekstów innych
niż teksty reklamowe, udostępnianie publikacji on-line, publikacja
materiałów dostępnych za pośrednictwem baz danych lub Internetu,
publikowanie drogą elektroniczną, przygotowywanie, organizowanie
i prowadzenie warsztatów [szkolenia], przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie konferencji, przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie wykładów, publikowanie tekstów i obrazów, w tym w formie
elektronicznej innych niż do celów reklamowych.

(111) 331587
(220) 2019 11 29
(210) 507415
(151) 2020 10 12
(441) 2020 01 20
(732) CRAWLEY INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) THE FORM
(510), (511) 36 wynajem nieruchomości i majątku, wycena i zarządzanie nieruchomościami, administrowanie nieruchomościami, wynajmowanie pomieszczeń biurowych [nieruchomości], dostarczanie
informacji dotyczących nieruchomości, 39 wynajmowanie miejsc
parkingowych.
(111) 331588
(220) 2019 11 29
(210) 507418
(151) 2020 10 12
(441) 2020 02 10
(732) UNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH, Katowice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MSFF
MIĘDZYNARODOWY
STUDENCKI
FESTIWAL
FOLKLORYSTYCZNY
(540)

(591) czarny, czerwony, żółty, pomarańczowy, zielony
(531) 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 16 afisze, artykuły papiernicze, albumy, broszury, czasopisma, druki, fotografie, skorowidze, kalendarze, karty pocztowe, katalogi, książki, mapy, materiały dydaktyczne i szkoleniowe, papeterie,
periodyki, plakaty, podręczniki, prospekty, publikacje drukowane,
wydawnictwa, 35 usługi udostępniania i zarządzania powierzchnią
reklamową, usługi organizacji wystaw handlowych i reklamowych
w zakresie upowszechniania wiedzy i promocji nauki wśród szkół,
firm, urzędów i instytucji kulturalnych, również za pośrednictwem
sieci internetowej, pośrednictwo handlowe polegające na zawieraniu licencji w zakresie zasobów naukowych i innowacji, tworzenie
i rozpowszechnianie ogłoszeń i materiałów promocyjnych i reklamowych, pokazy towarów i zastosowań osiągnięć naukowych w gospodarce, przemyśle i w życiu codziennym, usługi promocji regionu
Śląska, organizowanie i prowadzenie wystaw w celach handlowych
i reklamowych, 41 organizowanie i prowadzenie festiwali w celach
rozrywkowych, kulturalnych, szkoleniowych i edukacyjnych, usługi
festiwali folklorystycznych i muzycznych, rozrywka w postaci festiwalu folklorystycznego, usługi w zakresie edukacji, nauki i kultury, usługi
popularyzacji upowszechniania i propagowania nauki, jej celów, osiągnięć i perspektyw poprzez prowadzenie internetowych i korespondencyjnych serwisów edukacyjnych, usługi publikacji, w tym również
publikacji elektronicznej książek i innych tekstów, organizowanie
i prowadzenie edukacyjnych pracowni specjalistycznych, organizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie i prowadzenie sympozjów, organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie
i prowadzenie wystaw w celach kulturalnych i edukacyjnych.
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(111) 331589
(220) 2019 11 29
(210) 507419
(151) 2020 10 12
(441) 2020 03 02
(732) REMO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA JAWNA, Kraków (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Karczma Zapiecek
(510), (511) 43 obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, dokonywanie rezerwacji restauracji i posiłków, oferowanie żywności i napojów dla gości w restauracjach,
oferowanie żywności i napojów dla gości, organizacja przyjęć weselnych [żywność i napoje], organizowanie bankietów, przygotowywanie i zaopatrywanie w żywność i napoje do bezpośredniego
spożycia, przygotowywanie posiłków, przygotowywanie posiłków
i napojów, restauracje oferujące dania na wynos, restauracje serwujące wykwintne artykuły spożywcze, restauracje z grillem, rezerwacja stolików w restauracjach, serwowanie jedzenia i napojów, serwowanie napojów alkoholowych, serwowanie żywności i napojów dla
gości w restauracjach, serwowanie żywności i napojów dla gości,
serwowanie żywności i napojów w restauracjach i barach, usługi barów i restauracji, usługi restauracji sprzedających posiłki na wynos,
usługi restauracyjne, usługi rezerwacji miejsc w restauracjach, usługi
w zakresie dostarczania napojów, usługi w zakresie gotowania posiłków, usługi w zakresie przygotowywania posiłków, usługi w zakresie
przygotowywania jedzenia i napojów, usługi w zakresie restauracji
[brasserie], usługi w zakresie sprzedaży posiłków na wynos, usługi
w zakresie żywności i napojów na wynos.
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czone online w zakresie artykułów odzieżowych, usługi sprzedaży
detalicznej w związku z odzieżą, usługi handlu detalicznego w odniesieniu do akcesoriów odzieżowych, usługi sprzedaży detalicznej
w związku z obuwiem, usługi sprzedaży hurtowej w związku z obuwiem, pokazy mody w celach handlowych, usługi handlu detalicznego w zakresie akcesoriów mody, 45 zindywidualizowane usługi doradztwa w zakresie mody, usługi doradztwa osobistego w zakresie
stylizacji ubioru, usługi zindywidualizowanej stylizacji ubioru, informacje w zakresie mody, udostępnianie informacji o modzie.

(111) 331593
(220) 2019 12 02
(151) 2020 10 14
(441) 2020 01 27
(732) BRZOZOWSKA ALINA AMANU, Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) STREET LEGEND
(540)

(210) 507498

(111) 331590
(220) 2019 12 01
(210) 507423
(151) 2020 10 12
(441) 2020 01 13
(732) KUCZBAJSKI ARTUR OKTAGON, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) OKTAGON
(540)
(591) bialy, ciemnoszary, pomarańczowy, czarny, beżowy, szary,
jasnoczerwony, jasnoróżowy
(531) 03.01.04, 29.01.15
(510), (511) 25 bluzy z kapturem, kurtki z kapturem chroniące przed
zimnem i wiatrem.
(591) zielony
(531) 29.01.03, 29.01.11, 27.05.01, 27.05.05, 26.05.01
(510), (511) 37 instalacja, konserwacja i naprawa maszyn.
(111) 331591
(220) 2019 12 01
(210) 507426
(151) 2020 10 12
(441) 2020 01 13
(732) KEBE POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Częstochowa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) KEBE Poland
(510), (511) 20 meble, meble domowe, meble do wnętrz, meble
do siedzenia, meble i akcesoria meblowe wyposażenia domu, meble tapicerowane, meble skórzane, meble wielofunkcyjne, siedzenia
[meble], meble wypoczynkowe, meble modułowe [kombinowane],
meble domowe, biurowe i ogrodowe, fotele, rozkładane fotele, fotele wypoczynkowe, fotele rozkładane z podnóżkiem, fotele z regulowanym oparciem i podparciem dla nóg [meble], sofy, krzesła.
(111) 331592
(220) 2019 12 02
(151) 2020 10 14
(441) 2020 01 27
(732) TOFIL IWONA STORISMA, Kielce (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) storisma
(540)

(210) 507485

(531) 02.01.01, 27.05.01
(510), (511) 35 usługi reklamowe w zakresie odzieży, usługi sprzedaży hurtowej w związku z odzieżą, usługi sprzedaży detalicznej świad-

(111) 331594
(220) 2019 12 03
(210) 507575
(151) 2020 10 12
(441) 2020 02 10
(732) SAVICKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Zielona Góra (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Share Your Love
(510), (511) 14 amulety [biżuteria], artykuły ozdobne [ozdóbki lub
biżuteria] do użytku osobistego, artykuły zegarmistrzowskie, biżuteria, biżuteria będąca wyrobami z kamieni szlachetnych, biżuteria
będąca wyrobami z metali szlachetnych, biżuteria damska, biżuteria
diamentowa, biżuteria dla dzieci, biżuteria fantazyjna, biżuteria i wyroby jubilerskie, biżuteria platynowa, biżuteria szlachetna, biżuteria
sztuczna, biżuteria z diamentami, biżuteria wytworzona z metali
szlachetnych, biżuteria z kamieniami szlachetnymi, biżuteria z kości
słoniowej, biżuteria z kryształu, biżuteria z metali nieszlachetnych,
biżuteria z tworzyw sztucznych, biżuteria ze srebra wysokiej próby, biżuteria ze stopów cyny z ołowiem, biżuteria ze złota, biżuteria
ze złotem, bransoletki [biżuteria], bransoletki identyfikacyjne [biżuteria], bransoletki pozłacane, bransolety, breloczki do kluczy, broszki
[biżuteria], części i akcesoria do biżuterii, diademy, imitacja biżuterii,
kamienie szlachetne, perły, metale szlachetne i ich imitacje, kasetki
na biżuterię, kasety do prezentacji wyrobów jubilerskich, klejnoty,
kolczyki, krzyżyki [biżuteria], łańcuszki [biżuteria], łańcuszki jubilerskie, łańcuszki na klejnoty, naszyjniki, nici z metali szlachetnych,
obrączki ślubne, nici ze złota [biżuteria], nici ze srebra (biżuteria),
nici z metali szlachetnych [biżuteria], oszlifowane diamenty, ozdoby
[biżuteria], ozdoby wykonane z lub pokryte szlachetnymi i półszlachetnymi metalami lub kamieniami i ich imitacjami, perły [biżuteria],
pierścienie (ozdoby), pierścionki, pierścionki zaręczynowe, sygnety,
wisiorki, wpinki do klapy [biżuteria], wyroby biżuteryjne, wyroby jubilerskie, zapięcia do biżuterii, zapięcia do naszyjników, zawieszki [biżuteria], zawieszki do bransoletek, zawieszki do breloków do kluczy,
zawieszki do naszyjników, zegarki.
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(111) 331595
(220) 2019 12 03
(210) 507594
(151) 2020 10 13
(441) 2020 04 27
(732)	HOCH SYSTEMY KOMINOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Nowy Barkoczyn (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	Hoch XPS
(540)

(591) granatowy, żółty
(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.04.17
(510), (511) 17 kauczuk, gutaperka, guma, azbest, mika, tworzywa
sztuczne w formie wyciśniętej do użytku w produkcji, materiały
uszczelniające, ochronne i izolacyjne, 19 materiały budowlane (niemetalowe), rury sztywne niemetalowe stosowane w budownictwie,
asfalt, pak i bitumy, budynki przenośne niemetalowe, pomniki niemetalowe, rury drenażowe niemetalowe.
(111) 331596
(220) 2019 12 04
(210) 507622
(151) 2020 10 12
(441) 2020 01 20
(732) REMO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA JAWNA, Kraków (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Restauracja Kawiarnia Europejska
(510), (511) 43 obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, dokonywanie rezerwacji restauracji i posiłków, oferowanie żywności i napojów dla gości w restauracjach,
oferowanie żywności i napojów dla gości, organizacja przyjęć weselnych [żywność i napoje], organizowanie bankietów, przygotowywanie i zaopatrywanie w żywność i napoje do bezpośredniego
spożycia, przygotowywanie posiłków, przygotowywanie posiłków
i napojów, restauracje oferujące dania na wynos, restauracje serwujące wykwintne artykuły spożywcze, restauracje z grillem, rezerwacja stolików w restauracjach, serwowanie jedzenia i napojów, serwowanie napojów alkoholowych, serwowanie żywności i napojów dla
gości w restauracjach, serwowanie żywności i napojów dla gości,
serwowanie żywności i napojów w restauracjach i barach, usługi barów i restauracji, usługi restauracji sprzedających posiłki na wynos,
usługi restauracyjne, usługi rezerwacji miejsc w restauracjach, usługi
w zakresie dostarczania napojów, usługi w zakresie gotowania posiłków, usługi w zakresie przygotowywania posiłków, usługi w zakresie
przygotowywania jedzenia i napojów, usługi w zakresie restauracji
[brasserie], usługi w zakresie sprzedaży posiłków na wynos, usługi
w zakresie żywności i napojów na wynos.
(111) 331597
(220) 2019 12 04
(210) 507630
(151) 2020 10 12
(441) 2020 02 10
(732)	AKSEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Rybnik (PL)
(540) (znak słowny)
(540) ConSEL
(510), (511) 9 programy komputerowe użytkowe, programy komputerowe dla łączności dyspozytorskiej, programy komputerowe
do współpracy z systemami łączności radiowej, programy do telemetrii i telesterowania, 42 instalacja, utrzymanie, aktualizacja,
konserwacja, serwis oprogramowania komputerowego, instalacja,
utrzymanie, aktualizacja i konserwacja oprogramowania dla systemów łączności, badania i doradztwo w zakresie oprogramowania
komputerowego, badania i doradztwo w zakresie oprogramowania
komputerowego dla systemów łączności, badania, opracowywanie,
projektowanie i ulepszanie oprogramowania komputerowego, badania, opracowywanie, projektowanie i ulepszanie oprogramowania
komputerowego dla systemów łączności.
(111) 331598
(220) 2019 12 17
(151) 2020 10 12
(441) 2020 03 09
(732) BOLIKOWSKI ADAM LESZEK, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)

(210) 507638

(540) MiłoTu
(510), (511) 43 biura zakwaterowania [hotele, pensjonaty], domy opieki dla osób w podeszłym wieku, domy turystyczne, hotele dla zwierząt,
motele, pensjonaty, rezerwacja miejsc w pensjonatach, rezerwacja
miejsc w hotelach, usługi hotelowe, usługi recepcyjne dla tymczasowego zakwaterowania [zarządzanie przyjazdami i wyjazdami], usługi
rezerwacji pokojów, usługi w zakresie obozów wakacyjnych [zakwaterowanie], wynajmowanie zakwaterowania na pobyt czasowy, zapewnianie obiektów i wyposażenia kempingowego, żłobki dla dzieci.
(111) 331599
(220) 2019 12 04
(210) 507642
(151) 2020 10 12
(441) 2020 03 09
(732) SZEWCZULAK TOMASZ ALART, Bielsko-Biała (PL)
(540) (znak słowny)
(540)	ALART
(510), (511) 42 analizy systemów komputerowych, badania naukowe,
badania naukowe i technologiczne w dziedzinie klęsk żywiołowych,
badania naukowe i technologiczne związane z mapowaniem patentów, badania techniczne, badania w dziedzinie mechaniki, badania
w zakresie ochrony środowiska naturalnego, doradztwo dotyczące
bezpieczeństwa komputerowego, doradztwo w dziedzinie bezpieczeństwa danych, doradztwo w dziedzinie bezpieczeństwa internetowego, doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego,
doradztwo w zakresie oszczędności energii, doradztwo w zakresie
projektowania i rozbudowy sprzętu komputerowego, kalibrowanie
[pomiary], konwersja danych lub dokumentów na formę elektroniczną, konwersja programów komputerowych i danych inna niż konwersja fizyczna, medyczne badania naukowe, opracowywanie oprogramowania w ramach publikacji oprogramowania, opracowywanie
projektów technicznych, pisanie techniczne, prace badawczo-rozwojowe nad nowymi produktami dla osób trzecich, projektowanie graficzne materiałów promocyjnych, projektowanie oprogramowania
komputerowego, projektowanie systemów komputerowych, próby
kliniczne, stylizacja [wzornictwo przemysłowe], tworzenie i projektowanie indeksów informacji opartych na stronach internetowych dla
osób trzecich [usługi informatyczne], usługi doradcze w dziedzinie
technologii, usługi doradcze w dziedzinie technologii komputerowej,
usługi graficzne, usługi inżynieryjne, usługi konsultacyjne w dziedzinie technologii informacyjnej, wynajem sprzętu do przetwarzania
danych, wypożyczanie oprogramowania komputerowego, wzornictwo przemysłowe, 44 fizjoterapia, manicure, masaż, ośrodki zdrowia,
pomoc medyczna, przekłuwanie ciała, salony piękności, usługi analiz
medycznych do celów diagnostycznych i leczniczych świadczone
przez laboratoria medyczne, usługi doradcze w zakresie zdrowia,
usługi klinik medycznych, usługi medyczne, usługi optyczne, usługi
sztucznego zapłodnienia, usługi telemedyczne, usługi zapładniania
metodą in vitro, wypożyczanie sprzętu medycznego, 45 doradztwo
prawne związane z mapowaniem patentów, doradztwo w zakresie
bezpieczeństwa fizycznego, doradztwo w zakresie własności intelektualnej, dotrzymywanie towarzystwa [opieka osobista], kontrola
bezpieczeństwa bagażu, kontrola fabryk dla celów bezpieczeństwa,
licencjonowanie oprogramowania komputerowego [usługi prawne],
licencjonowanie własności intelektualnej, monitorowanie praw własności intelektualnej do celów doradztwa prawnego, organizowanie
spotkań politycznych, organizowanie zgromadzeń religijnych, pisanie prywatnych listów, prawne administrowanie licencjami, udzielanie licencji [usługi prawne] w ramach publikacji oprogramowania,
usługi prawne związane z negocjacją kontraktów dla osób trzecich,
usługi w zakresie ochrony, zarządzanie prawami autorskimi.
(111) 331600
(220) 2019 12 04
(210) 507646
(151) 2020 10 12
(441) 2020 01 20
(732) REMO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA JAWNA, Kraków (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Krupowa Izba
(510), (511) 43 obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, dokonywanie rezerwacji restauracji i posiłków,
oferowanie żywności i napojów dla gości w restauracjach, oferowanie
żywności i napojów dla gości, organizacja przyjęć weselnych [żywność
i napoje], organizowanie bankietów, przygotowywanie i zaopatrywanie w żywność i napoje do bezpośredniego spożycia, przygotowywanie posiłków, przygotowywanie posiłków i napojów, restauracje
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oferujące dania na wynos, restauracje serwujące wykwintne artykuły
spożywcze, restauracje z grillem, rezerwacja stolików w restauracjach,
serwowanie jedzenia i napojów, serwowanie napojów alkoholowych,
serwowanie żywności i napojów dla gości w restauracjach, serwowanie żywności i napojów dla gości, serwowanie żywności i napojów
w restauracjach i barach, usługi barów i restauracji, usługi restauracji
sprzedających posiłki na wynos, usługi restauracyjne, usługi rezerwacji
miejsc w restauracjach, usługi w zakresie dostarczania napojów, usługi
w zakresie gotowania posiłków, usługi w zakresie przygotowywania
posiłków, usługi w zakresie przygotowywania jedzenia i napojów, usługi w zakresie restauracji [brasserie], usługi w zakresie sprzedaży posiłków na wynos, usługi w zakresie żywności i napojów na wynos.

(111) 331601
(220) 2019 12 04
(210) 507647
(151) 2020 10 12
(441) 2020 02 10
(732) REMO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA JAWNA, Kraków (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Zapiecek
(510), (511) 43 obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, dokonywanie rezerwacji restauracji i posiłków,
oferowanie żywności i napojów dla gości w restauracjach, oferowanie
żywności i napojów dla gości, organizacja przyjęć weselnych [żywność
i napoje], organizowanie bankietów, przygotowywanie i zaopatrywanie w żywność i napoje do bezpośredniego spożycia, przygotowywanie posiłków, przygotowywanie posiłków i napojów, restauracje
oferujące dania na wynos, restauracje serwujące wykwintne artykuły
spożywcze, restauracje z grillem, rezerwacja stolików w restauracjach,
serwowanie jedzenia i napojów, serwowanie napojów alkoholowych,
serwowanie żywności i napojów dla gości w restauracjach, serwowanie żywności i napojów dla gości, serwowanie żywności i napojów
w restauracjach i barach, usługi barów i restauracji, usługi restauracji
sprzedających posiłki na wynos, usługi restauracyjne, usługi rezerwacji
miejsc w restauracjach, usługi w zakresie dostarczania napojów, usługi w zakresie gotowania posiłków, usługi w zakresie przygotowywania posiłków, usługi w zakresie przygotowywania jedzenia i napojów,
usługi w zakresie restauracji [brasserie], usługi w zakresie sprzedaży
posiłków na wynos, usługi w zakresie żywności i napojów na wynos.
(111) 331602
(220) 2019 12 04
(210) 507649
(151) 2020 10 09
(441) 2020 02 03
(732) REMO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA JAWNA, Kraków (PL)
(540) (znak słowny)
(540)	Gazdowo Kuźnia
(510), (511) 43 obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, dokonywanie rezerwacji restauracji i posiłków, oferowanie żywności i napojów dla gości w restauracjach,
oferowanie żywności i napojów dla gości, organizacja przyjęć weselnych [żywność i napoje], organizowanie bankietów, przygotowywanie i zaopatrywanie w żywność i napoje do bezpośredniego
spożycia, przygotowywanie posiłków, przygotowywanie posiłków
i napojów, restauracje oferujące dania na wynos, restauracje serwujące wykwintne artykuły spożywcze, restauracje z grillem, rezerwacja stolików w restauracjach, serwowanie jedzenia i napojów, serwowanie napojów alkoholowych, serwowanie żywności i napojów dla
gości w restauracjach, serwowanie żywności i napojów dla gości,
serwowanie żywności i napojów w restauracjach i barach, usługi barów i restauracji, usługi restauracji sprzedających posiłki na wynos,
usługi restauracyjne, usługi rezerwacji miejsc w restauracjach, usługi
w zakresie dostarczania napojów, usługi w zakresie gotowania posiłków, usługi w zakresie przygotowywania posiłków, usługi w zakresie
przygotowywania jedzenia i napojów, usługi w zakresie restauracji
[brasserie], usługi w zakresie sprzedaży posiłków na wynos, usługi
w zakresie żywności i napojów na wynos.
(111) 331603
(220) 2019 12 04
(210) 507651
(151) 2020 10 09
(441) 2020 02 03
(732)	AKSEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Rybnik (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) UU ConSEL
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(540)

(591) czerwony, czarny, szary
(531) 29.01.13, 27.05.01
(510), (511) 9 programy komputerowe użytkowe, programy komputerowe dla łączności dyspozytorskiej, programy komputerowe
do współpracy z systemami łączności radiowej, programy do telemetrii i telesterowania, 42 instalacja, utrzymanie, aktualizacja,
konserwacja, serwis oprogramowania komputerowego, instalacja,
utrzymanie, aktualizacja i konserwacja oprogramowania dla systemów łączności, badania i doradztwo w zakresie oprogramowania
komputerowego, badania i doradztwo w zakresie oprogramowania
komputerowego dla systemów łączności, badania, opracowywanie,
projektowanie i ulepszanie oprogramowania komputerowego, badania, opracowywanie, projektowanie i ulepszanie oprogramowania
komputerowego dla systemów łączności.
(111) 331604
(220) 2019 12 05
(210) 507677
(151) 2020 10 12
(441) 2020 02 10
(732) DRAGON POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Skawina (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FOSOL
(540)

(591) brązowy, szary
(531) 26.05.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 2 środki zabezpieczające przed rdzą, preparaty zabezpieczające przed rdzą, oleje przeciwrdzewne, preparaty ochronne
do metali, preparaty ochronne do drewna, smary przeciwrdzewne, 3
preparaty do usuwania rdzy, środki do usuwania rdzy.
(111) 331605
(220) 2019 12 05
(210) 507678
(151) 2020 10 12
(441) 2020 01 27
(732)	AZURIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Klinika 44
(510), (511) 44 opieka zdrowotna, medyczna, pielęgniarska, porady
w zakresie medycyny estetycznej, wykonywanie zabiegów medycyny estetycznej, chirurgia plastyczna.
(111) 331606
(220) 2019 12 05
(210) 507685
(151) 2020 10 12
(441) 2020 02 24
(732) DRAGON POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Skawina (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) IZO FOLIA
(540)

(591) granatowy, biały, niebieski, zielony
(531) 27.05.01, 26.04.02, 26.11.08, 29.01.14
(510), (511) 2 lakiery bitumiczne, środki zapobiegające korozji, 17
materiały uszczelniające, środki uszczelniające, uszczelnienia wodoodporne, materiały izolacyjne, folie z tworzyw sztucznych do izola-
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cji, lakiery i farby izolacyjne, w tym do izolacji przeciw wilgoci, farby izolacyjne szybkoschnące, oleje izolacyjne, substancje i środki
do izolacji przeciw wodzie oraz wilgoci, kompozytowe membrany
hydroizolacyjne, rolowe hydroizolacje z tworzyw sztucznych, zaprawy izolacyjne, 19 powłoki bitumiczne, bitumiczne środki dla budownictwa, bitumiczne wyroby dla budownictwa, betonowe elementy
dla budownictwa, bitumiczne powłoki dachowe, zabezpieczające
przegrody budowlane, ścianki działowe niemetalowe, ścianki szczelne niemetalowe, zaprawy budowlane, maty bentonitowe, maty bentonitowo-haloizytowe, cienkowarstwowe i powłokowe hydroizolacje bitumiczne, papy.

(111) 331607
(220) 2019 12 06
(210) 507744
(151) 2020 10 12
(441) 2020 02 10
(732) KARAŹNIEWICZ MARIUSZ MARLIT, Sudwa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) SU-2
(510), (511) 12 rowery, 28 deski kitesurfingowe, deski surfingowe, deski wakeboardingowe, deski windsurfingowe, deski paddleboardingowe (SUP).
(111) 331608
(220) 2019 12 06
(210) 507746
(151) 2020 10 13
(441) 2020 02 17
(732)	AERECO WENTYLACJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540)	AXIS
(510), (511) 11 systemy wentylacji, systemy wentylacji pożarowej,
instalacje do filtracji powietrza, instalacje do klimatyzacji, wyciągi
powietrza, systemy oddymiania, systemy przeciw zadymianiu, regulatory wydatku powietrza, nawiewniki, kratki wywiewne, kratki
wyciągowe, elementy systemów wentylacyjnych, oddymiających,
przeciw zadymianiu, klapy przeciwpożarowe, klapy wentylacyjne,
klapy dymowe, klapy dymowo-wentylacyjne, zawory odcinające,
klapy upustowe, aparatura do wentylacji, wentylatory, klimatyzatory, urządzenia klimatyzacyjne, urządzenia elektryczne do ogrzewania, grzejniki, instalacje, aparatura lub urządzenia do oddymiania lub
przeciw zadymianiu, urządzenia lub aparatury oczyszczające powietrze, urządzenia lub aparatury zabezpieczające powietrze przed zanieczyszczeniem, 17 kurtyny dymowe.
(111) 331609
(220) 2019 12 06
(210) 507753
(151) 2020 10 13
(441) 2020 03 09
(732)	AKU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Tczew (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Clarina
(540)

(591) niebieski, żółty
(531) 05.05.20, 05.05.21, 26.11.01, 26.11.13, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 16 obrus papierowy, obrus papierowy foliowany, folie
z tworzyw sztucznych do pakowania lub zabezpieczenia, papier
do pieczenia, torebki do gotowania w kuchenkach mikrofalowych,
papierowa bielizna stołowa, papierowe chusteczki do nosa, papier
toaletowy, pudełka kartonowe lub papierowe, ręczniki papierowe,
ściereczki z celulozy, serwetki jednorazowe, serwetki papierowe, serwetki biodegradowalne, chusteczki papierowe, woreczki z papieru
lub tworzyw sztucznych, woreczki strunowe, torby na śmieci z papieru lub tworzyw sztucznych, torebki do pakowania, torby biodegradowalne, papier do wypieków, rękaw do pieczenia, folia do żywności, torebki na mrożonki, torby na żywność, torby na zakupy, torby
z tworzyw sztucznych do pakowania, worki na śmieci, torebki śniadaniowe, papier śniadaniowy, tacki papierowe, podstawki papierowe, filtry papierowe, papierowe czyściwo przemysłowe, 21 ściereczki
do czyszczenia.

(111) 331610
(220) 2019 12 06
(151) 2020 10 12
(441) 2020 01 27
(732)	EPEE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczecin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TĘCZOWE KREACJE
(540)

(210) 507754

(591) różowy, fioletowy, niebieski, zielony, żółty, czarny, biały
(531) 26.04.02, 26.04.09, 26.13.01, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 16 masy plastyczne do zabawy, 28 zabawki, gry i przedmioty do zabawy.
(111) 331611
(220) 2019 12 06
(210) 507755
(151) 2020 10 13
(441) 2020 02 03
(732) Creative Europe OÜ, Tallinn (EE)
(540) (znak słowny)
(540) KAJO
(510), (511) 14 biżuteria i wyroby jubilerskie, amulety [biżuteria],
bransoletki [biżuteria], kolczyki, łańcuszki [biżuteria], medaliony [biżuteria], naszyjniki [biżuteria], perły [biżuteria], pierścionki [biżuteria], zawieszki [biżuteria].
(111) 331612
(220) 2019 12 06
(151) 2020 10 13
(441) 2020 02 03
(732) POLSKI TEATR TAŃCA, Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	NARODOWE TAŃCZENIE
(540)

(210) 507756

(591) czerwony
(531) 02.01.08, 02.01.16, 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 41 studia tańca, pokazy tańca na żywo, organizowanie
pokazów tańca, pokazy tańca, usługi edukacyjne związane z tańcem, nauka tańca, produkcja pokazów rozrywkowych obejmujących występy tancerzy i piosenkarzy, usługi w zakresie nauki tańca,
organizowanie występów na żywo, występy taneczne, muzyczne
i dramatyczne, rozrywka w postaci występów tanecznych, rozrywka
w postaci występów baletowych, organizowanie występów muzycznych na żywo, organizacja występów rozrywkowych na żywo, prezentacja występów zespołów muzycznych na żywo, organizowanie
imprez tanecznych, organizowanie pokazów tanecznych, produkcje
teatralne, impresariat teatralny, przedstawienia teatralne w zakresie
produkcji, produkcja widowisk teatralnych, planowanie sztuk teatralnych lub spektakli muzycznych, usługi edukacyjne z zakresu sztuki
teatralnej.
(111) 331613
(220) 2019 12 06
(210) 507757
(151) 2020 10 12
(441) 2020 01 27
(732) PW EKOAMRET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opole (PL)
(540) (znak słowny)
(540) CELAWEREX
(510), (511) 1 materiały filtracyjne [preparaty chemiczne], materiały
filtracyjne [substancje mineralne].
(111) 331614
(220) 2019 12 10
(210) 507882
(151) 2020 10 12
(441) 2020 01 27
(732) INSTYTUT SERWISU NIERUCHOMOŚCIAMI SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków (PL)
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(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ISN Instytut Serwisu Nieruchomościami
(540)

(591) granatowy, zielony
(531) 21.01.14, 27.05.01, 27.05.08, 29.01.12
(510), (511) 35 obsługa administracyjna firm na zlecenie, tymczasowe zarządzanie przedsiębiorstwem, usługi doradcze w zarządzaniu
działalnością gospodarczą, zarządzanie działalnością gospodarczą w zakresie projektów budowlanych, zarządzanie hotelami, 36
administrowanie domami czynszowymi, agencje nieruchomości,
organizowanie wynajmu nieruchomości, pośrednictwo w obrocie
nieruchomościami, wycena nieruchomości, wynajem mieszkań,
wynajem powierzchni biurowej, wynajem zakwaterowania [mieszkania], zarządzanie nieruchomością, 37 budownictwo, czyszczenie budynków od wewnątrz, czyszczenie budynków od zewnątrz,
konsultacje budowlane, nadzór budowlany, odśnieżanie, rozbiórka
budynków, usługi doradztwa budowlanego, 43 biura zakwaterowania [hotele, pensjonaty], domy turystyczne, pensjonaty, rezerwacja
miejsc w pensjonatach, rezerwacje miejsc w hotelach, usługi hotelowe, usługi recepcyjne dla tymczasowego zakwaterowania [zarządzanie przyjazdami i wyjazdami], usługi restauracyjne, usługi rezerwacji
pokojów, usługi w zakresie obozów wakacyjnych [zakwaterowanie],
wynajmowanie zakwaterowania na pobyt czasowy.
(111) 331615
(220) 2019 12 10
(210) 507894
(151) 2020 10 12
(441) 2020 01 27
(732) BUSINESS PARTNERS CLUB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bielsko-Biała (PL)
(540) (znak słowny)
(540) SIMPLEA
(510), (511) 36 agencje pośrednictwa w handlu nieruchomościami,
administrowanie nieruchomościami, informacja finansowa, usługi doradcze i konsultingowe w zakresie finansów, obrót towarami
giełdowymi i papierami wartościowymi, usługi finansowania, usługi
inwestycyjne, administrowanie finansami, administrowanie w zakresie funduszy powierniczych, alokacja aktywów, badania finansowe
w dziedzinie zarządzania ryzykiem, badanie wypłacalności finansowej, doradztwo w dziedzinie zarządzania ryzykiem [finansowym],
opracowywanie kosztorysów do celów wyceny kosztów, obsługa
zleceń stałych, niezależne doradztwo w zakresie planowania finansowego, maklerstwo, pośrednictwo w usługach finansowych, udostępnianie papierów wartościowych, transakcje finansowe, udzielanie
informacji i analiz za pośrednictwem internetu w dziedzinie inwestycji finansowych, udzielanie informacji związanych z powiernictwem
w zakresie terminowych kontraktów finansowych, usługi finansowe
z zakresu zarządzania majątkiem, zarządzanie aktywami na rzecz
osób trzecich, zarządzanie finansami przedsiębiorstw, zarządzanie
finansowe funduszami powierniczymi, zarządzanie finansowe w zakresie kapitału ryzyka, kapitału inwestycyjnego i kapitału rozwojowego, doradztwo związane z zawieraniem ubezpieczeń, szacowanie
strat, ubezpieczenie reasekuracyjne, ubezpieczenia od wypadków
samochodowych, wyceny finansowe dla celów ubezpieczenia, usługi
wyceny, uregulowania i zaspokajania roszczeń ubezpieczeniowych,
zawieranie umów ubezpieczeniowych innych niż na życie, zawieranie
ubezpieczeń w dziedzinie ubezpieczeń od odpowiedzialności zawodowej, zawieranie ubezpieczeń transportowych, zawieranie ubezpieczeń majątkowych, administrowanie działalnością ubezpieczeniową,
administrowanie planami ubezpieczeniowymi, agencje ubezpieczeniowe, badania dotyczące ubezpieczeń, agencje ubezpieczeń na życie, doradztwo finansowe i ubezpieczeniowe, badania w zakresie
ubezpieczeń, doradztwo w sprawach ubezpieczeniowych, gwarancje
ubezpieczeniowe, informacja o ubezpieczeniach, prywatne ubezpieczenia zdrowotne, pośrednictwo w usługach doradczych w zakresie
ubezpieczeń, świadczenie usług ubezpieczeniowych na rzecz firm
ubezpieczeniowych, skomputeryzowane usługi informacyjne doty-
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czące ubezpieczeń, udzielanie ubezpieczeń kredytów hipotecznych,
udzielanie informacji związanych z pośrednictwem w zakresie ubezpieczeń na życie, udzielanie informacji online dotyczących ubezpieczeń z komputerowej bazy danych lub internetu, usługi finansowania składek ubezpieczeniowych, usługi dotyczące ubezpieczeń
gwarancji, usługi doradztwa związane z ubezpieczeniem na życie,
usługi finansowe związane z ubezpieczeniami, usługi doradcze dotyczące umów ubezpieczeniowych, usługi doradcze i informacyjne dotyczące pośrednictwa ubezpieczeniowego, usługi doradcze
w zakresie ubezpieczeń, usługi doradztwa i pośrednictwa związane
z ubezpieczeniami domu, usługi doradztwa i pośrednictwa związane
z ubezpieczeniami na życie, usługi agencji nieruchomości związane
z kupnem i sprzedażą ziemi, usługi agencji ubezpieczeniowej i pośrednictwa ubezpieczeniowego, usługi domu maklerskiego, usługi
ubezpieczeń gospodarstw domowych, usługi ubezpieczeń na wypadek dożycia, usługi ubezpieczeń osobistych, usługi ubezpieczeniowe
dotyczące nieruchomości, usługi ubezpieczeniowe związane z ugodą z dożywotnim odszkodowaniem świadczone dla ubezpieczycieli
majątku i od nieszczęśliwych wypadków, usługi ubezpieczeniowe
związane z umowami kredytowymi, usługi ubezpieczeniowe związane z udzielaniem kredytu, zarządzanie ubezpieczeniami grupowymi,
zarządzanie portfelami ubezpieczeń, wycena nieruchomości.

(111) 331616
(220) 2019 12 10
(151) 2020 10 13
(441) 2020 03 23
(732)	HOFMAN ADRIAN, Opole (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) OKS ODRA
(540)

(210) 507898

(591) niebieski, czerwony, żółty
(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.08, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.11,
03.07.01, 03.07.02, 03.07.24, 24.13.24, 24.13.25, 24.13.26, 26.04.04,
26.04.05, 26.04.06, 26.04.18, 26.04.22, 24.01.03, 24.01.05, 24.01.09,
24.01.13, 24.01.15
(510), (511) 35 agencje reklamowe, aukcje i przetargi publiczne, doradztwo w zakresie działalności gospodarczej, dystrybucja materiałów reklamowych, usługi marketingowe, ogłoszenia reklamowe,
public relations, reklama, reklama billboardowa, reklama prasowa,
internetowa, radiowa i telewizyjna, 41 imprezy sportowe, informacja
o rekreacji, kluby zdrowia, kultura fizyczna, organizowanie obozów
sportowych, organizowanie zawodów sportowych, usługi reporterskie, wypożyczanie sprzętu sportowego, wynajmowanie stadionów,
usługi dystrybucji biletów.
(111) 331617
(220) 2019 12 11
(210) 507902
(151) 2020 10 12
(441) 2020 01 27
(732) Swiss Pharma International AG, Zurych (CH)
(540) (znak słowny)
(540) Xylodex Regeneracja. Nos bez kataru i pieczenia
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne i medyczne, środki sanitarne
do celów medycznych, dietetyczna żywność i substancje przystosowane do medycznego użycia, suplementy diety dla ludzi.
(111) 331618
(220) 2019 12 11
(210) 507903
(151) 2020 10 12
(441) 2020 01 27
(732)	ALUFIRE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Łysomice (PL)
(540) (znak słowny)
(540)	ALUFIRE Neo FR Line
(510), (511) 6 metalowe materiały i elementy budowlane i konstrukcyjne, metalowe drzwi, bramy, okna i osłony okienne, ogniotrwałe
budowlane materiały metalowe, metalowe materiały konstrukcyjne,
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ogniotrwałe, prefabrykaty budowlane z metalu, metalowe prefabrykaty konstrukcyjne, prefabrykowane ściany metalowe, płyty ścienne
z metalu, ściany z metalu, elementy drzwiowe metalowe, metalowe
drzwi przeciwpożarowe, ognioodporne drzwi metalowe, ogniotrwałe drzwi z metalu, oszklone drzwi metalowe, profile metalowe, profile z metalu na drzwi, profile metalowe do celów termoizolacyjnych,
metalowe konstrukcje izolujące dźwięk, przeszklone ściany z ramą
metalową, bezszprosowe ściany szklane z ramą metalową, 19 niemetalowe materiały i elementy budowlane i konstrukcyjne, niemetalowe drzwi, bramy, okna i osłony okienne, ogniotrwałe materiały
budowlane, niemetalowe, materiały budowlane przeciwogniowe,
materiały budowlane ze szkła, niemetalowe panele ścienne, niemetalowe oszklenie posiadające właściwości ognioodporne, panele szklane, szklane ekrany, panele ogniotrwałe do użytku w budownictwie
(niemetalowe), przeszklone panele ścienne [niemetalowa konstrukcja], płyty ze szkła, szklane ściany, drzwi szklane, drzwi ognioodporne niemetalowe, drzwi ochronne niemetalowe, niemetalowe drzwi
przeciwpożarowe, szkło termoizolacyjne do użytku w budownictwie, szkło izolacyjne, profile niemetalowe dla budownictwa, płytki
ognioodporne, materiały do ochrony przeciwpożarowej (niemetalowe) do użytku w budownictwie, materiały budowlane niemetalowe
o właściwościach akustycznych, bezszprosowe ściany szklane.

(111) 331619
(220) 2019 12 11
(210) 507907
(151) 2020 10 12
(441) 2020 01 27
(732)	ALUFIRE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Łysomice (PL)
(540) (znak słowny)
(540)	ALUFIRE Neo Office Line
(510), (511) 6 metalowe materiały i elementy budowlane i konstrukcyjne, metalowe drzwi, bramy, okna i osłony okienne, ogniotrwałe
budowlane materiały metalowe, metalowe materiały konstrukcyjne,
ogniotrwałe, prefabrykaty budowlane z metalu, metalowe prefabrykaty konstrukcyjne, prefabrykowane ściany metalowe, płyty ścienne
z metalu, ściany z metalu, elementy drzwiowe metalowe, metalowe
drzwi przeciwpożarowe, ognioodporne drzwi metalowe, ogniotrwałe drzwi z metalu, oszklone drzwi metalowe, profile metalowe, profile z metalu na drzwi, profile metalowe do celów termoizolacyjnych,
metalowe konstrukcje izolujące dźwięk, przeszklone ściany z ramą
metalową, bezszprosowe ściany szklane z ramą metalową, 19 niemetalowe materiały i elementy budowlane i konstrukcyjne, niemetalowe drzwi, bramy, okna i osłony okienne, ogniotrwałe materiały
budowlane, niemetalowe, materiały budowlane przeciwogniowe,
materiały budowlane ze szkła, niemetalowe panele ścienne, niemetalowe oszklenie posiadające właściwości ognioodporne, panele szklane, szklane ekrany, panele ogniotrwałe do użytku w budownictwie
(niemetalowe), przeszklone panele ścienne [niemetalowa konstrukcja], płyty ze szkła, szklane ściany, drzwi szklane, drzwi ognioodporne niemetalowe, drzwi ochronne niemetalowe, niemetalowe drzwi
przeciwpożarowe, szkło termoizolacyjne do użytku w budownictwie, szkło izolacyjne, profile niemetalowe dla budownictwa, płytki
ognioodporne, materiały do ochrony przeciwpożarowej (niemetalowe) do użytku w budownictwie, materiały budowlane niemetalowe
o właściwościach akustycznych, bezszprosowe ściany szklane.
(111) 331620
(220) 2019 12 11
(210) 507908
(151) 2020 10 12
(441) 2020 01 27
(732) Swiss Pharma International AG, Zurych (CH)
(540) (znak słowny)
(540) Bez kataru. Szybko, długo. Xylogel
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne i medyczne, środki sanitarne
do celów medycznych, dietetyczna żywność i substancje przystosowane do medycznego użycia, suplementy diety dla ludzi.
(111) 331621
(220) 2019 12 11
(210) 507916
(151) 2020 10 12
(441) 2020 02 03
(732)	GENACTIV SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bartoszewo (PL)
(540) (znak słowny)
(540) PROGEN ACTIV
(510), (511) 5 mieszanki paszowe uzupełniające dla zwierząt, karmy
uzupełniające dla zwierząt.

(111) 331622
(220) 2019 12 11
(210) 507917
(151) 2020 10 12
(441) 2020 02 03
(732)	GENACTIV SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bartoszewo (PL)
(540) (znak słowny)
(540) COLOSTRI EQ
(510), (511) 5 mieszanki paszowe uzupełniające dla zwierząt, karmy
uzupełniające dla zwierząt.
(111) 331623
(220) 2019 12 11
(210) 507920
(151) 2020 10 12
(441) 2020 02 10
(732) SOBIK TOMASZ FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA SOB-DREW,
Jankowice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) STOLARSTWO SOB-DREW Tomasz Sobik
(540)

(591) jasnoszary, ciemnobrązowy
(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.11, 27.05.17, 24.17.01,
26.11.01, 26.11.06, 26.11.08, 26.11.10, 26.04.02, 26.04.04, 26.04.05,
26.04.16, 26.04.18, 26.04.22
(510), (511) 19 schody drewniane, balustrady, drzwi i ościeżnice niemetalowe, w tym drewniane, okna i okiennice niemetalowe, w tym
drewniane, podłogi drewniane, w tym parkiety, niemetalowe materiały konstrukcyjne dachowe, niemetalowe materiały na pokrycia dachowe, niemetalowe budynki przenośne, w tym drewniane,
półfabrykaty drewniane, w tym belki, deski, płyty, poręcze, drewno
do wytwarzania przedmiotów użytku domowego, boazerie, altany
[konstrukcje niemetalowe], niemetalowe konstrukcje budowlane,
drewno budowlane, drewno obrobione i częściowo obrobione,
elementy i materiały wykończeniowe budowlane niemetalowe, elementy i materiały budowlane niemetalowe, 37 usługi prac remontowych, montażowych i wykończeniowych, w tym montażu schodów,
drzwi, ścianek działowych, kominków, kładzenia podłóg, usługi budowlane, usługi ciesielskie, usługi dekarskie, usługi doradztwa budowlanego, usługi uszczelniania budynków.
(111) 331624
(220) 2019 12 11
(151) 2020 10 12
(441) 2020 04 27
(732) TECHNOWAGY LTD., Lwów (UA)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TECHNO WAGY
(540)

(210) 507925

(531) 26.11.02, 26.11.13, 27.05.01
(510), (511) 7 etykieciarki, podajniki [części maszyn], urządzenia
przeładunkowe do załadunku i wyładunku, maszyny do mieszania,
sortownice, przenośniki, pasy do przenośników, pakowarki, transportery pneumatyczne, rurowe przenośniki pneumatyczne, rurowe
instalacje wyciągowe, przesiewanie (instalacje do-), przesiewacze, roboty przemysłowe, maszyny do sortowania dla przemysłu, automaty
do sprzedaży, 9 urządzenia i przyrządy do ważenia, dźwigniowe wagi
przesuwnikowe, urządzenia do wyważania, wagi dla niemowląt, wagi
analizujące masę ciała, wagi łazienkowe, wagi pomostowe, przyrządy
pomiarowe, przepływomierze, odważniki, dynamometry [siłomierze],
dozowniki, urządzenia dozujące, interaktywne terminale z ekranami
dotykowymi, komparatory, programy komputerowe nagrane, programy komputerowe [oprogramowanie do pobrania], programy sterujące komputerowe, nagrane, puszki przyłączeniowe [elektryczność],
przyrządy i urządzenia do badania materiałów, meble laboratoryjne,
wagi do listów, wagi precyzyjne, pryzmaty [optyka], aplikacje komputerowe do pobrania, tablice sterownicze [elektryczność], drogowe
światła sygnalizacyjne [urządzenia sygnalizacyjne], znaki cyfrowe.
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(111) 331625
(220) 2019 12 11
(210) 507926
(151) 2020 10 12
(441) 2020 01 27
(732) SIA Gemaga Group, Ryga (LV)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	Nowy Lepszy Smak GOLDEN INDIA TEA HERBATA CZARNA
EXPRESOWA THE ORIGINAL TEA BLEND
(540)

(591) czerwony, złoty, czarny, zielony, szary, niebieski,
jasnoniebieski
(531) 29.01.15, 27.05.01, 27.05.03, 27.05.08, 27.05.09, 27.05.10,
27.05.11, 18.03.09, 06.03.05, 05.03.11, 05.03.13, 05.03.15, 19.03.06,
26.04.02, 26.04.08, 26.04.10, 26.04.12, 26.04.15, 26.04.16, 26.04.18,
26.04.22, 26.01.01, 26.01.03, 26.01.15, 26.01.18, 26.01.21, 25.07.15,
25.07.21
(510), (511) 30 herbata.
(111) 331626
(220) 2019 12 11
(151) 2020 10 12
(441) 2020 01 27
(732)	G-Core Innovations s.a r.l., Luksemburg (LU)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	G G-CORE LABS
(540)

(210) 507944

(591) czarny, biały, pomarańczowy
(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.08, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.21,
24.17.01, 26.11.01, 26.11.05, 26.11.08, 26.11.10, 26.01.01, 26.01.03,
26.01.18, 26.01.19
(510), (511) 9 oprogramowanie komputerowe służące do strumieniowego przesyłania treści i innej dystrybucji treści, oprogramowanie
komputerowe (aplikacje) służące do strumieniowego przesyłania treści i innej dystrybucji treści, oprogramowanie komputerowe do telefonów komórkowych, smartfonów i tabletów komputerowych
służące do strumieniowego przesyłania treści i innej dystrybucji
treści, oprogramowanie do grania w gry wideo, komputerowe i gry
online, oprogramowanie umożliwiające uruchamianie gier wideo,
komputerowych i gier online na wielu platformach, oprogramowanie komputerowe, mianowicie oprogramowanie komputerowe
do monitorowania i kontrolowania on-line serwerów komputerowych, oprogramowanie komputerowe antywirusowe, oprogramowanie chroniące przed złośliwym oprogramowaniem (oprogramowanie antymalware’owe), oprogramowanie do zabezpieczenia sieci
i urządzeń, serwery w chmurze, oprogramowanie do przetwarzania
w chmurze, oprogramowanie serwera w chmurze, oprogramowanie
serwera wirtualnego, 38 zapewnianie dostępu do Internetu, usługi
dostępu do Internetu, zdalny dostęp do Internetu, łączność poprzez
sieci komputerowe i dostęp do Internetu, transmisja danych przez
Internet, zapewnianie dostępu do portali w Internecie, zapewnianie
dostępu do platform w Internecie, zapewnianie dostępu do informacji za pośrednictwem Internetu, cyfrowa transmisja danych za pośrednictwem Internetu, 42 usługi związane z hostingiem serwerów,
hosting stron internetowych, infrastruktura jako usługa [IaaS], platforma jako usługa [PaaS], oprogramowanie jako usługa [SaaS], usługi
dostawcy usług aplikacyjnych [ASP], mianowicie hosting aplikacji
oprogramowania komputerowego na rzecz osób trzecich, usługi
w zakresie chmury obliczeniowej, przechowywanie danych, usługi
doradcze i informacyjne w zakresie architektury i infrastruktury technologii informacyjnej, pomoc w zakresie technologii informacyjnej,
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usługi wsparcia technicznego w zakresie oprogramowania komputerowego, usługi w zakresie pomocy technicznej i konserwacji oprogramowania komputerowego, udostępnianie pomocy technicznej on-line dla użytkowników programu komputerowego, usługi wsparcia
technicznego w zakresie zapewniania udogodnień do gier on-line,
usługi doradztwa technicznego i usługi programowania komputerowego w celu utrzymania bezpieczeństwa w sieciach komputerowych, aplikacjach internetowych i danych cyfrowych, projektowanie
i opracowywanie (rozwijanie) oprogramowania, opracowywanie rozwiązań aplikacji oprogramowania komputerowego, opracowywanie
systemów do przesyłania danych, usługi w zakresie ochrony, bezpieczeństwa i odzyskiwania systemów informatycznych, analizowanie
zagrożeń dla bezpieczeństwa komputerowego w celu ochrony danych, usługi w zakresie zabezpieczania danych [zapory], projektowanie systemów magazynowania danych, przechowywanie danych
elektronicznych, chmura obliczeniowa, udostępnianie wirtualnych
systemów komputerowych poprzez chmury obliczeniowe, udostępnianie wirtualnych środowisk komputerowych poprzez chmury obliczeniowe, doradztwo w zakresie sieci i aplikacji do przetwarzania
w chmurze obliczeniowej, projektowanie i opracowywanie oprogramowania operacyjnego do uzyskiwania dostępu i użytkowania sieci
do przetwarzania w chmurze obliczeniowej, wypożyczanie oprogramowania operacyjnego do uzyskiwania dostępu i użytkowania sieci
do przetwarzania w chmurze obliczeniowej, programowanie oprogramowania operacyjnego do uzyskiwania dostępu i użytkowania
sieci do przetwarzania w chmurze obliczeniowej.

(111) 331627
(220) 2019 12 12
(210) 507989
(151) 2020 10 13
(441) 2020 02 03
(732) OKRĘGOWA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA W PIĄTNICY,
Piątnica (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PIĄTNICA Koktajl z białkiem serwatkowym
(540)

(591) biały, zielony, czerwony, granatowy, szary
(531) 05.03.14, 08.03.25, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 5 koktajle białkowe, napoje dietetyczne do celów leczniczych, żywność dla niemowląt, żywność dietetyczna do celów leczniczych, dodatki dietetyczne w formie napojów, dodatki odżywcze,
dodatki witaminowe i mineralne, dodatki witaminowe w płynie, napoje witaminizowane, odżywcze mieszanki do picia do stosowania
jako zamienniki posiłków, suplementy diety składające się z aminokwasów, dietetyczne dodatki do żywności, proszki jako zamienniki
posiłków, suplementy węglowodanowe, suplementy diety zawierające białko, suplementy dietetyczne i odżywcze, 29 nabiał i substytuty nabiału, mleko i produkty mleczne, napoje mleczne, napoje
na bazie mleka, maślanka, serwatka, jogurty, jogurty pitne, kefiry,
śmietana, napoje zawierające bakterie kwasu mlekowego, napoje
na bazie jogurtu, napoje mleczne zawierające owoce, napoje na bazie mleka zawierające sok owocowy, mleko w proszku o różnych smakach, do przyrządzania napojów, przeciery owocowe, przeciery warzywne, 32 soki, napoje na bazie orzechów i soi, napoje proteinowe,
napoje sportowe wzbogacone proteinami, napoje typu smoothie,
koktajle bezalkoholowe, koktajle mleczne, koktajle owocowe, bezalkoholowe, napoje serwatkowe, bezalkoholowe ekstrakty z owoców
używane do sporządzania napojów, esencje do produkcji napojów,
koncentraty do sporządzania napojów bezalkoholowych, koncentraty do sporządzania napojów owocowych, mieszanki do sporządzana
napojów sorbetowych, proszki do produkcji napojów bezalkoholowych, proszki do sporządzania napojów, słodkie napoje bezalkoholowe na bazie soków owocowych, wyciągi do sporządzania napojów.
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(111) 331628
(220) 2019 12 12
(151) 2020 10 14
(441) 2020 02 17
(732) SYNTOIL SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SYNTOIL
(540)
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(210) 507997

(591) czarny, zielony, biały
(531) 01.15.15, 15.07.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 40 przetwarzanie odpadów, spalanie odpadów, recykling
odpadów, obróbka odpadów, niszczenie odpadów, usuwanie odpadów [obróbka odpadów], obróbka odpadów chemicznych, obróbka
[recykling] odpadów, recykling odpadów i śmieci, obróbka materiałów odpadowych, obróbka odpadów przemysłowych, unieszkodliwianie odpadów [przetwarzanie], chemiczny recykling produktów
odpadowych, spalanie i niszczenie odpadów, pozyskiwanie materiałów z odpadów, recykling odpadków i odpadów, recykling i uzdatnianie odpadów, pozyskiwanie składników z pozostałości odpadów,
doradztwo związane z recyklingiem odpadów i śmieci, udzielanie
informacji związanych z recyklingiem odpadów, obróbka [odzyskiwanie surowców wtórnych] odpadów przemysłowych, pozyskiwanie
minerałów zawartych w pozostałościach odpadów, usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne związane z recyklingiem odpadów
i śmieci, obróbka materiałów odpadowych w dziedzinie kontroli zanieczyszczenia środowiska naturalnego, sortowanie odpadów i materiałów nadających się do recyklingu [przetwarzanie], obróbka materiałów uzyskanych z odpadów [odzyskiwanie surowców wtórnych],
sortowanie odpadów i materiałów nadających się do recyklingu, doradztwo związane ze spalaniem odpadów i śmieci, doradztwo związane z niszczeniem odpadów i śmieci, 42 usługi doradcze w zakresie
inżynierii przemysłowej, usługi doradcze w zakresie projektowania,
projektowanie techniczne i doradztwo, projektowanie techniczne,
usługi konsultacyjne w zakresie technologii, projektowanie maszyn
specjalistycznych, usługi inżynieryjne w zakresie projektowania maszyn, badania w zakresie ochrony środowiska naturalnego, usługi
świadczone przez laboratoria naukowe-wszystkie wymienione usługi w zakresie oczyszczania zanieczyszczonej sadzy pochodzącej z recyklingu zużytych opon do poziomu sadzy technicznej.
(111) 331629
(220) 2019 12 13
(210) 508032
(151) 2020 10 12
(441) 2020 03 09
(732) PERLA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Głobino (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) perla
(540)

(591) jasnozielony, czarny
(531) 26.04.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 29 hummus [pasta z ciecierzycy], guacamole [pasta
z awokado], pasty warzywne, pasta z oliwek, pasta z cukinii, warzywne pasty do smarowania, surówka z szatkowanej białej kapusty, marchwi i majonezu (coleslaw), tapenady (pasty z oliwek, kaparów i oliwy), ajvar [pasta z papryki, bakłażanów i czosnku], burgery warzywne,
danie gotowe, składające się głównie z pasty sojowej i tofu w gęstym
sosie [cheonggukjang-jjigae], papryka nadziewana serkiem, ciecierzyca, przetworzona, dipy, gotowe posiłki składające się głównie
z substytutów mięsa, gotowe dania warzywne, oliwki nadziewane
serkiem, oliwki nadziewane pesto w oleju słonecznikowym, oliwki
nadziewane migdałami, oliwki nadziewane czerwoną papryką i migdałami, oliwki nadziewane czerwoną papryką, oliwki nadziewane, pasty z ryb, owoców morza i mięczaków, gotowe posiłki składające się
głównie z owoców morza, pasta z owoców morza, pasta krewetkowa,

30 burrito, dania gotowe suche lub w płynie, zawierające głównie ryż,
gotowe potrawy zawierające [głównie] ryż, gotowe potrawy zawierające [głównie] makaron, gotowe produkty spożywcze w postaci
sosów, gotowy lunch w pudełku składający się z ryżu, z dodatkiem
mięsa, ryby lub warzyw, kanapki, nachos, naleśnik z zieloną cebulą
[pajeon], naleśniki, naleśniki [cienkie], naleśniki słone, przekąski słone na bazie zbóż, przekąski na bazie ryżu, przekąski na bazie tortilli,
przekąski na bazie zbóż, sałatka ryżowa, sałatka z kaszą bulgur, wrapy
z kurczakiem, tortille, tabule [sałatka z kuskus], zawijana kanapka typu
wrap, sałatka z makaronem, sałatka z makaronu typu rurki.

(111) 331630
(220) 2019 12 13
(210) 508045
(151) 2020 10 12
(441) 2020 01 27
(732) SOLINEA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Elizówka (PL)
(540) (znak słowny)
(540) INTIFEM
(510), (511) 5 preparaty wspomagające zdrowie intymne kobiet.
(111) 331631
(220) 2019 12 13
(210) 508048
(151) 2020 10 12
(441) 2020 01 27
(732) ZDROJOWA INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PROJEKT 7 SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Baltic Park
(540)

(591) czarny, żółty
(531) 01.15.24, 26.01.01, 26.01.16, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 43 hotele, pensjonaty, usługi hotelarskie, usługi pensjonatowe, biura zakwaterowania w hotelach i pensjonatach, rezerwacje miejsc w hotelach, rezerwacje kwater na pobyt czasowy, wynajmowanie pomieszczeń na pobyt czasowy, kawiarnie, restauracje,
stołówki.
(111) 331632
(220) 2019 12 13
(210) 508049
(151) 2020 10 12
(441) 2020 02 24
(732) KANCELARIA ROMANIUK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Piaseczno (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KR KANCELARIA ROMANIUK
(540)

(591) granatowy
(531) 24.15.01, 26.11.03, 27.05.01, 29.01.11
(510), (511) 35 rachunkowość, księgowość i audyt, doradztwo podatkowe [rachunkowość], usługi konsultingowe w zakresie księgowości
podatkowej, doradztwo księgowe w zakresie podatków, przygotowywanie zeznań podatkowych, zarządzanie rachunkowością, usługi w zakresie procesów związanych z deklaracjami podatkowymi, planowanie
podatkowe, rachunkowość, w szczególności księgowość, księgowość
i prowadzenie ksiąg, dostarczanie raportów dotyczących informacji
rachunkowych, rachunkowość w zakresie zarządzania kosztami, usługi w zakresie rachunkowości śledczej, doradztwo w zakresie zwrotu
podatku, doradztwo w zakresie działalności gospodarczej dotyczące
rachunkowości, audyt przedsiębiorstw, audyt finansowy, sporządzanie
sprawozdań finansowych, audyt sprawozdań finansowych, sporządzanie bilansów finansowych, zarządzanie aktami finansowymi, doradztwo

Nr 2/2021

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

związane z audytem, usługi w zakresie rozliczeń, zarządzanie zasobami ludzkimi, usługi związane z personelem, doradztwo profesjonalne
w zakresie zarządzania personelem, spełnianie funkcji działu kadr dla
osób trzecich, sporządzanie listy plac, administrowanie listami płac
na rzecz osób trzecich, doradztwo w zakresie działalności gospodarczej
świadczone w celu określenia struktury płacy i stanowisk, informacje
dotyczące ww. usług, w tym prezentowane on-line, 36 usługi związane
z podatkami [nie księgowość], doradztwo podatkowe, nie w zakresie
prowadzenia rachunków, doradztwo finansowe dotyczące podatków,
ocena podatkowa, planowanie podatkowe [nie księgowe], usługi podatkowe i celne, planowanie finansów w zakresie podatków, doradztwo
finansowe w zakresie podatków dochodowych, konsultacje podatkowe
niedotyczące prowadzenia rachunków, konsultowanie zeznań podatkowych [nie dotyczy prowadzenia rachunków], usługi finansowe, doradztwo finansowe, usługi doradcze w zakresie finansowania, opracowania
finansowe, analizy finansowe, zarządzanie finansami, informacje finansowe, planowanie finansowe, finansowe usługi konsultingowe, zarządzanie finansami korporacyjnymi, gromadzenie informacji finansowych,
analizy danych finansowych, ocena sytuacji finansowej, ocena podatkowa, monitorowanie wyników finansowych, finansowe usługi rozrachunkowe i rozliczeniowe, sporządzanie raportów finansowych, windykacja,
windykacja należności i odzyskiwanie długów, usługi reprezentantów
finansowych, informacje dotyczące ww. usług, w tym prezentowane on-line, 45 usługi prawne, doradztwo prawne, usługi w zakresie pomocy
prawnej, doradztwo w sporach sądowych i administracyjnych, usługi
w zakresie badań prawnych, audyty zgodności z prawem, dostarczanie
informacji prawnych, porady prawne i zastępstwo procesowe, udzielanie opinii prawnych przez ekspertów, pośrednictwo w procedurach
prawnych, sporządzanie ekspertyz prawnych, usługi pomocy w sprawach spornych, sprawdzanie standardów i praktyk w celu zapewnienia
zgodności z prawami i regulacjami, udostępnianie informacji dotyczących usług prawnych za pośrednictwem strony internetowej, udzielanie informacji dotyczących usług prawnych, usługi doradcze związane
z rejestracją przedsiębiorstw, usługi komornicze (usługi prawne), usługi
informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące zagadnień prawnych,
usługi monitorowania prawnego, usługi prawne w zakresie negocjowania i sporządzania umów, usługi prawne związane z tworzeniem i rejestracją firm, usługi w zakresie przygotowywania dokumentów prawnych, informacje dotyczące ww. usług, w tym prezentowane on-line.

(111) 331633
(220) 2019 12 13
(151) 2020 10 12
(441) 2020 01 27
(732)	GUTRAL JOANNA MARTYNA, Słupsk (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ZDROWA GŁOWA
(540)

(210) 508055

(531) 02.01.01, 27.05.01
(510), (511) 44 psychologia, psychoterapia, psychoedukacja, zdrowie
psychiczne, rozwój osobisty.
(111) 331634
(220) 2019 12 15
(210) 508069
(151) 2020 10 13
(441) 2020 01 27
(732) TOPOLAŃSKI JAN XUPING JEWELRY POLSKA, Białystok (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) XUPING JEWELRY POLSKA
(540)

(591) czarny, fioletowy
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 sprzedaż hurtowa oraz za pośrednictwem sklepu internetowego wyrobów jubilerskich oraz kamieni szlachetnych i półszlachetnych.
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(111) 331635
(220) 2019 12 15
(210) 508071
(151) 2020 10 12
(441) 2020 03 02
(732) KLIMIUK PIOTR ADRIAN GABINET
INTERNISTYCZNO-REUMATOLOGICZNY, Białystok (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	ART MEDICA
(540)

(531) 27.05.01, 26.11.01
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej kosmetyków
i środków perfumeryjnych, biżuterii i minerałów, substancji dietetycznych dla celów medycznych, suplementów diety, żywności dietetycznej dla celów leczniczych, żywności dla niemowląt, usługi sprzedaży
detalicznej w związku z dziełami sztuki, usługi sprzedaży hurtowej
w związku z dziełami sztuki, organizowanie wystaw w celach handlowych lub reklamowych, 41 usługi związane z prezentacją dzieł sztuki,
upowszechnianie sztuki poprzez organizowanie wystaw dzieł sztuki
w tym malarstwa, rzeźby, rysunku, instalacji, filmów i sztuki performance, organizowanie wernisaży, organizowanie i prowadzenie wykładów,
szkoleń, konferencji, sympozjów, zjazdów, seminariów i konkursów
z zakresu kultury i sztuki oraz z zakresu medycyny i kosmetologii, wypożyczanie dzieł sztuki dla wystaw muzealnych, 44 usługi medyczne
świadczone przez lekarzy rożnych specjalności w tym internistów,
pediatrów, ginekologów, psychiatrów, ortopedów, okulistów, laryngologów, neurologów, dermatologów i wenerologów, reumatologów,
endokrynologów, kardiologów, radiologów, chirurgów, onkologów,
anestezjologów, kliniki medyczne, usługi w zakresie analiz medycznych, diagnostyka i leczenie chorób skóry, dermatochirurgia, dermatologia kosmetyczna, medycyna estetyczna, dermatologia laserowa,
laseroterapia, światłoterapia, kosmetyka lekarska, masaże, fizjoterapia,
rehabilitacja, prowadzenie salonów odnowy biologicznej, usługi kosmetyczne, usługi solariów, usługi SPA medycznych, usługi i doradztwo dotyczące pielęgnacji i modelowania sylwetki, porady w zakresie
odchudzania i żywienia, usługi pielęgniarskie.
(111) 331636
(220) 2019 12 16
(210) 508093
(151) 2020 10 13
(441) 2020 01 27
(732) STOWARZYSZENIE ITCORNER, Wrocław (PL)
(540) (znak słowny)
(540) ITPopCorn
(510), (511) 35 doradztwo w zakresie planowania kariery, doradztwo zawodowe (inne niż związane z edukacją i szkoleniami), usługi planowania
kariery, usługi w zakresie znajdowania zatrudnienia dla stażystów, doradztwo w zakresie pośrednictwa pracy, doradztwo w zakresie zatrudnienia, rozpowszechnianie informacji na temat rekrutacji absolwentów,
41 doradztwo zawodowe i coaching [doradztwo szkoleniowe i edukacyjne], doradztwo w zakresie szkolenia i doskonalenia zawodowego, usługi
edukacyjne, edukacja zawodowa, edukacja w dziedzinie technologii informacyjnych, przetwarzania informacji i nowych technologii, organizowanie i prowadzenie wykładów w celach edukacyjnych i szkoleniowych,
kursy i szkolenia, usługi mentoringu biznesowego i zawodowego, opracowywanie i publikacja materiałów edukacyjnych i szkoleniowych.
(111) 331637
(220) 2019 12 16
(210) 508106
(151) 2020 10 13
(441) 2020 01 27
(732)	GALUSEK TOMASZ LODOMANIA, Jasienica (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CAFEMANIA
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 30 lody, słodycze, desery lodowe, ciasta, ciastka, wyroby cukiernicze i piekarnicze, czekolada i napoje na bazie czekolady,
kawa i napoje na bazie kawy, herbata, 43 usługi w zakresie prowadzenia restauracji, kawiarni, cukierni, lodziarni.
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(111) 331638
(220) 2019 12 16
(210) 508108
(151) 2020 10 13
(441) 2020 01 27
(732)	GALUSEK TOMASZ LODOMANIA, Jasienica (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	Galusek PRACOWNIA LODÓW
(540)

(531) 26.11.01, 26.11.12, 27.05.01
(510), (511) 30 lody, słodycze, desery lodowe, ciasta, ciastka, wyroby cukiernicze i piekarnicze, czekolada i napoje na bazie czekolady,
kawa i napoje na bazie kawy, herbata, 43 usługi w zakresie prowadzenia restauracji, kawiarni, cukierni, lodziarni.
(111) 331639
(220) 2019 12 16
(151) 2020 10 12
(441) 2020 02 10
(732) POLISA EXPERT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Piła (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) POLISA EXPERT CENTRUM UBEZPIECZEŃ
(540)

(210) 508116

(591) biały, różowy
(531) 10.03.07, 26.04.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 36 usługi pośrednictwa finansowego, pośrednictwo
w usługach finansowych, doradztwo i analiza finansowa, doradztwo
w sprawach finansowych, usługi doradcze w zakresie ubezpieczeń,
doradztwo związane z zawieraniem ubezpieczeń, usługi pośrednictwa ubezpieczeniowego, pośrednictwo w usługach doradczych
w zakresie ubezpieczeń, usługi doradcze i informacyjne dotyczące
pośrednictwa ubezpieczeniowego.
(111) 331640
(220) 2019 12 16
(210) 508119
(151) 2020 10 13
(441) 2020 01 27
(732) BOJANOWSKA ANNA MONIKA WROCŁAWSKIE CENTRUM
ZAOPATRZENIA MEDYCZNEGO I ORTOPEDYCZNEGO ŻAK-MED,
Wrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) COMPLIMED
(540)

(591) czarny, niebieski, zielony
(531) 26.01.06, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 39 usługi dystrybucyjne dotyczące sprzętu medycznego
oraz jednorazowych wyrobów medycznych.
(111) 331641
(220) 2019 12 16
(210) 508124
(151) 2020 10 13
(441) 2020 01 27
(732)	AMIDEL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bielsko-Biała (PL)
(540) (znak słowny)
(540) LELEK
(510), (511) 33 napoje alkoholowe z wyjątkiem piwa.

(111) 331642
(220) 2019 12 16
(210) 508127
(151) 2020 10 13
(441) 2020 01 27
(732) STOWARZYSZENIE ITCORNER, Wrocław (PL)
(540) (znak słowny)
(540) ITCorner
(510), (511) 35 doradztwo handlowe i gospodarcze, doradztwo w zakresie w zakresie organizowania, zarządzania i prowadzenia działalności gospodarczej, usługi w zakresie promocji i reklamy, wsparcie
w dziedzinie promocji biznesu, promowanie działalności i kreowanie
pozytywnego wizerunku przedsiębiorców w branży IT, organizowanie wystaw, pokazów i targów w celach handlowych, reklamowych
i promocyjnych, promocja sprzedaży, organizowanie i prowadzenie
spotkań biznesowych, pośrednictwo w zakresie kojarzenia kontrahentów, usługi w zakresie kontaktów biznesowych, usługi pośrednictwa biznesowego dotyczące kontaktowania ze sobą nabywców
i sprzedawców usług, usługi informacyjne dotyczące przedsiębiorstw,
organizowanie prezentacji osób i podmiotów w celach biznesowych,
informacja handlowa, platforma internetowa do celów handlowych
i reklamowych umożliwiająca promocję i sprzedaż usług, usługi
w zakresie badań opinii publicznej, badań rynku, badań w dziedzinie
działalności gospodarczej, i analiz rynkowych, 41 usługi edukacyjne,
warsztaty, seminaria, szkolenia w dziedzinie biznesu, technologii informacyjnych, przetwarzania informacji i nowych technologii, usługi
w zakresie organizacji i prowadzenia kongresów, konferencji, pokazów i wystaw w celach edukacyjnych i biznesowych, organizacja
wydarzeń i eventów, organizowanie spotkań ekspertów i podmiotów związanych z branżą nowych technologii oraz IT, publikowanie
drogą elektroniczną oraz udostępniania publikacji online, publikacje
elektroniczne i multimedialne, udostępnianie filmów w dziedzinie
technologii informacyjnych, przetwarzania informacji i nowych technologii oraz biznesu, 42 badania i analizy naukowe i technologiczne
w dziedzinie technologii informacyjnych, przetwarzania informacji
i nowych technologii, IT, usługi doradcze i informacyjne związane
z projektowaniem, programowaniem i utrzymywaniem oprogramowania komputerowego, platforma jako usługa [PaaS] obejmująca
platformy oprogramowania do transmisji obrazów, treści audiowizualnych, treści wideo i wiadomości, dostarczanie informacji naukowych o technologii komputerowej i programowaniu za pośrednictwem strony internetowej, prowadzenie komputerowych platform
informacyjnych, wymiany doświadczeń, platformy komunikacyjnej
dla firm, portali internetowych, blogów, forów oraz profili w sieciach
społecznościowych o charakterze branżowym w dziedzinie biznesu,
technologii informacyjnych, przetwarzania informacji i nowych technologii, IT, udostępnianie online informacji dotyczących usług innych
podmiotów, mianowicie usług z branży technologii informacyjnych,
przetwarzania informacji i nowych technologii, IT, prowadzenie platformy e-commerce służącej do sprzedaży usług firm z branży technologii informacyjnych, przetwarzania informacji i nowych technologii,
IT zrzeszonych w ramach stowarzyszenia.
(111) 331643
(220) 2019 12 16
(210) 508128
(151) 2020 10 13
(441) 2020 01 27
(732)	AMIDEL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bielsko-Biała (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Sójka
(510), (511) 33 napoje alkoholowe z wyjątkiem piwa.
(111) 331644
(220) 2019 12 16
(210) 508129
(151) 2020 10 13
(441) 2020 01 27
(732)	AMIDEL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bielsko-Biała (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Przepiórka
(510), (511) 33 napoje alkoholowe z wyjątkiem piwa.
(111) 331645
(220) 2019 12 17
(210) 508153
(151) 2020 10 14
(441) 2020 02 24
(732)	NAVIKON ENGINEERING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Świnoujście (PL)
(540) (znak słowny)
(540)	NAVIKON ENGINEERING
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(510), (511) 6 metalowe: konstrukcje, konstrukcje przenośne, kratownice, szkielety ramowe, żurawiki pokładowe statków, kotwice, łańcuchy
kotwiczne, pokrywy do luków, przegrody, szczelne grodzie, trapy burtowe statków, doki pływające do cumowania statków, boje cumownicze, zbiorniki, zbiorniki do gazu pod ciśnieniem, przewody rurowe,
rurociągi i armatura do instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, 37
budownictwo, budownictwo przemysłowe, budownictwo portowe,
budownictwo i naprawy podwodne, budowa falochronów, usługi z zakresu inżynierii lądowej i morskiej, usługi stoczniowe, budowa statków
wodnych i konstrukcji pływających, wyposażanie statków, wyposażanie
wykończeniowe wnętrz statków, konserwacja i naprawa kadłubów statków, czyszczenie zewnętrznych pokładów statków, usługi w zakresie
powlekania statków celem konserwacji i naprawy, instalacja elementów
wewnętrznych statków, rozbiórka statków, przekształcanie statków,
konserwacja i naprawa sprzętu mechanicznego i elektrycznego statków
wodnych i konstrukcji pływających, udzielanie informacji związanych
z naprawą i konserwacją statków, usługi doradcze związane z konserwacją i naprawą sprzętu mechanicznego i elektrycznego jednostek pływających, piaskowanie, mycie pod ciśnieniem, zabezpieczanie powierzchni
obiektów lądowych i morskich przed korozją malowaniem, czyszczenie
i naprawy kotłów, montaże rusztowań, instalowanie i naprawy urządzeń
dla chłodnictwa, instalowanie i naprawy urządzeń klimatyzacyjnych,
instalowanie, naprawy i konserwacje maszyn, 40 obróbka metali, spawanie, zabezpieczanie powierzchni metalowych przed korozją przez
powlekanie warstwą metalu, tworzywa sztucznego, gumy.

(111) 331646
(220) 2019 12 17
(210) 508155
(151) 2020 10 13
(441) 2020 03 09
(732) SZULC ADAM, HAMRYSZCZAK ANDRZEJ VCN
SPÓŁKA CYWILNA, Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) vcn trzymaj nadzór
(540)

(591) czarny, czerwony
(531) 27.05.01, 29.01.12, 02.09.04
(510), (511) 9 urządzenia do nadawania, odbierania i odtwarzania
danych, elektroniczne urządzenia i systemy kontroli dostępu, urządzenia do nadawania, przekazywania, odbierania, nagrywania i odtwarzania dźwięku i obrazu, nadajniki i odbiorniki telewizji przemysłowej, kamery, monitory, anteny, komputery, osprzęt komputerowy,
programy komputerowe, urządzenia peryferyjne do komputerów,
sprzęt elektroniczny, elementy i części sieci komputerowych, urządzenia i centrale alarmowe, stacje monitorowania alarmów, czujniki
i sygnalizatory alarmowe, akcesoria i elementy wykonawcze do urządzeń i systemów alarmowych, urządzenia teletransmisji analogowej
i cyfrowej, urządzenia i akcesoria elektroniczne kontrolno-pomiarowe, regulacyjne, sygnalizacyjne i sterujące, programatory elektroniczne, analizatory logiczne, oprogramowanie do urządzeń elektronicznych kontrolno-pomiarowych, regulacyjnych, sygnalizacyjnych
i sterujących, piloty elektroniczne, oprogramowanie i aplikacje przeznaczone do komputerów i elektronicznych urządzeń przenośnych,
42 programowanie programów do przetwarzania danych, programowanie sprzętu do przetwarzania danych, programowanie elektronicznych systemów kontroli czasu pracy, programowanie elektronicznych systemów kontroli dostępu do danych, programowanie
elektronicznych systemów dostępu do pomieszczeń i obiektów,
programowanie elektronicznych systemów monitoringu wizyjnego,
programowanie elektronicznych systemów identyfikacji osób, programowanie elektronicznych systemów identyfikacji przedmiotów,
doradztwo w zakresie oprogramowania, instalowanie i aktualizacja
oprogramowania, wdrażanie i modernizacja oprogramowania.
(111) 331647
(220) 2019 12 17
(210) 508156
(151) 2020 10 14
(441) 2020 02 24
(732)	NAVIKON ENGINEERING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Świnoujście (PL)
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(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	N NAVIKON ENGINEERING
(540)

(591) biały, czerwony, niebieski
(531) 18.03.23, 26.11.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 6 metalowe: konstrukcje, konstrukcje przenośne, kratownice, szkielety ramowe, żurawiki pokładowe statków, kotwice, łańcuchy kotwiczne, pokrywy do luków, przegrody, szczelne grodzie,
trapy burtowe statków, doki pływające do cumowania statków, boje
cumownicze, zbiorniki, zbiorniki do gazu pod ciśnieniem, przewody
rurowe, rurociągi i armatura do instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, 37 budownictwo: budownictwo przemysłowe, budownictwo portowe, budownictwo i naprawy podwodne, budowa falochronów, usługi z zakresu inżynierii lądowej i morskiej, usługi stoczniowe,
budowa statków wodnych i konstrukcji pływających, wyposażanie
statków, wyposażanie wykończeniowe wnętrz statków, konserwacja
i naprawa kadłubów statków, czyszczenie zewnętrznych pokładów
statków, usługi w zakresie powlekania statków celem konserwacji
i naprawy, instalacja elementów wewnętrznych statków, rozbiórka
statków, przekształcanie statków, konserwacja i naprawa sprzętu
mechanicznego i elektrycznego statków wodnych i konstrukcji pływających, udzielanie informacji związanych z naprawą i konserwacją
statków, usługi doradcze związane z konserwacją i naprawą sprzętu
mechanicznego i elektrycznego jednostek pływających, piaskowanie, mycie pod ciśnieniem, zabezpieczanie powierzchni obiektów
lądowych i morskich przed korozją malowaniem, czyszczenie i naprawy kotłów, montaże rusztowań, instalowanie i naprawy urządzeń
dla chłodnictwa, instalowanie i naprawy urządzeń klimatyzacyjnych,
instalowanie, naprawy i konserwacje maszyn, 40 obróbka metali,
spawanie, zabezpieczanie powierzchni metalowych przed korozją
przez powlekanie warstwą metalu, tworzywa sztucznego, gumy.
(111) 331648
(220) 2019 12 17
(210) 508157
(151) 2020 10 13
(441) 2020 03 09
(732) SZULC ADAM, HAMRYSZCZAK ANDRZEJ VCN
SPÓŁKA CYWILNA, Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) VnetLPR
(540)

(591) czarny, czerwony
(531) 27.05.01, 29.01.12, 18.01.09, 07.11.23
(510), (511) 9 urządzenia do nadawania, odbierania i odtwarzania
danych, elektroniczne urządzenia i systemy kontroli dostępu, urządzenia do nadawania, przekazywania, odbierania, nagrywania i odtwarzania dźwięku i obrazu, nadajniki i odbiorniki telewizji przemysłowej, kamery, monitory, anteny, komputery, osprzęt komputerowy,
programy komputerowe, urządzenia peryferyjne do komputerów,
sprzęt elektroniczny, elementy i części sieci komputerowych, urządzenia i centrale alarmowe, stacje monitorowania alarmów, czujniki
i sygnalizatory alarmowe, akcesoria i elementy wykonawcze do urządzeń i systemów alarmowych, urządzenia teletransmisji analogowej
i cyfrowej, urządzenia i akcesoria elektroniczne kontrolno-pomiarowe, regulacyjne, sygnalizacyjne i sterujące, programatory elektroniczne, analizatory logiczne, oprogramowanie do urządzeń elektronicznych kontrolno-pomiarowych, regulacyjnych, sygnalizacyjnych
i sterujących, piloty elektroniczne, oprogramowanie i aplikacje przeznaczone do komputerów i elektronicznych urządzeń przenośnych,
42 programowanie programów do przetwarzania danych, programowanie sprzętu do przetwarzania danych, programowanie elektronicznych systemów kontroli czasu pracy, programowanie elektronicznych systemów kontroli dostępu do danych, programowanie
elektronicznych systemów dostępu do pomieszczeń i obiektów,
programowanie elektronicznych systemów monitoringu wizyjnego,
programowanie elektronicznych systemów identyfikacji osób, pro-
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gramowanie elektronicznych systemów identyfikacji przedmiotów,
doradztwo w zakresie oprogramowania, instalowanie i aktualizacja
oprogramowania, wdrażanie i modernizacja oprogramowania.

(111) 331649
(220) 2019 12 18
(210) 508233
(151) 2020 10 13
(441) 2020 03 09
(732) KAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Kleosin (PL)
(540) (znak słowny)
(540) UltraLine
(510), (511) 6 mosiężne złączki, łączniki, kolanka, trójniki, pierścienie,
podejścia do baterii, mufy, przedłużki, nyple, redukcje, zaślepki, tuleje zaciskowe do rur miedzianych, nakrętki do rur miedzianych, kolana gięte miedziane, płytki i śruby montażowe do podejścia do baterii, śrubunki mosiężne, filtry siatkowe mosiężne, metalowe zaciski
do rur, metalowe opaski zaciskowe do łączenia rur, metalowe przewody centralnego ogrzewania, metalowe przewody instalacyjne
rozgałęźne, metalowe przewody wodociągowe, rurowe przewody
metalowe, metalowe rury centralnego ogrzewania, 11 urządzenia,
armatura, elementy i instalacje do rozprowadzania wody pitnej,
do centralnego ogrzewania wodą jak rury z tworzyw sztucznych
do centralnego ogrzewania i instalacji wodnych, mieszacze z zaworami, szafki podtynkowe i natynkowe do obwodów grzejnych, osłonowe rury karbowane z uchwytami do mocowania, grzejniki wodne,
kotły centralnego ogrzewania, rozdzielacze, zawory mieszacze, odpowietrzniki, zawory i głowice termostatyczne, zawory powrotne,
zespolone, rozdzielające odcinające, 17 rury elastyczne niemetalowe, giętkie przewody niemetalowe, połączenia rurowe niemetalowe,
osłony do rur niemetalowe plastikowe kolanka i nasadki na podejścia
do grzejników, plastikowe uchwyty i spinki do mocowania rur, 20
plastikowe haki do rur z tworzyw sztucznych, zawory odcinające.
(111) 331650
(220) 2019 12 18
(151) 2020 10 12
(441) 2020 02 10
(732) KALISZEWSKA-HAŚKA MARTA VENDITO,
Nowy Dwór Mazowiecki (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LALUNIA
(540)

(210) 508241

(531) 27.05.01
(510), (511) 14 biżuteria i wyroby jubilerskie, pierścionki, wisiorki, zawieszki, bransoletki [biżuteria], kolczyki, klipsy, łańcuszki [biżuteria],
naszyjniki, korale, amulety, ozdoby [biżuteria], pudełka na biżuterię
i pudełka na zegarki, zegary i zegarki, broszki [biżuteria], breloczki
do kluczy.
(111) 331651
(220) 2019 12 18
(210) 508244
(151) 2020 10 13
(441) 2020 03 09
(732) KAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Kleosin (PL)
(540) (znak słowny)
(540) KAN-therm UltraLine
(510), (511) 6 mosiężne złączki, łączniki, kolanka, trójniki, pierścienie,
podejścia do baterii, mufy, przedłużki, nyple, redukcje, zaślepki, tuleje zaciskowe do rur miedzianych, nakrętki do rur miedzianych, kolana gięte miedziane, płytki i śruby montażowe do podejścia do baterii, śrubunki mosiężne, filtry siatkowe mosiężne, metalowe zaciski
do rur, metalowe opaski zaciskowe do łączenia rur, metalowe przewody centralnego ogrzewania, metalowe przewody instalacyjne
rozgałęźne, metalowe przewody wodociągowe, rurowe przewody
metalowe, metalowe rury centralnego ogrzewania, 11 urządzenia,
armatura, elementy i instalacje do rozprowadzania wody pitnej,
do centralnego ogrzewania wodą jak rury z tworzyw sztucznych
do centralnego ogrzewania i instalacji wodnych, mieszacze z zaworami, szafki podtynkowe i natynkowe do obwodów grzejnych, osłonowe rury karbowane z uchwytami do mocowania, grzejniki wodne,
kotły centralnego ogrzewania, rozdzielacze, zawory mieszacze, odpowietrzniki, zawory i głowice termostatyczne, zawory powrotne,

zespolone, rozdzielające odcinające, 17 rury elastyczne niemetalowe, giętkie przewody niemetalowe, połączenia rurowe niemetalowe,
osłony do rur niemetalowe plastikowe kolanka i nasadki na podejścia
do grzejników, plastikowe uchwyty i spinki do mocowania rur, 20
plastikowe haki do rur z tworzyw sztucznych, zawory odcinające.

(111) 331652
(220) 2019 12 19
(151) 2020 10 12
(441) 2020 03 02
(732) OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) polka ZAWSZE PIĘKNA
(540)

(210) 508249

(531) 02.09.01, 26.11.01, 27.05.01
(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty do pielęgnacji skóry, preparaty
do pielęgnacji dłoni i stóp, preparaty przeciwsłoneczne i po opalaniu, preparaty do golenia, przed i po goleniu, mydła, środki do mycia
i kąpieli, preparaty do higieny intymnej, środki perfumeryjne, perfumy, wody toaletowe i kolońskie, dezodoranty i antyperspiranty,
preparaty do pielęgnacji włosów, rzęs, brwi, paznokci, środki do pielęgnacji ust, środki do czyszczenia zębów i pielęgnacji jamy ustnej,
chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, maski kosmetyczne,
środki toaletowe, kosmetyki do makijażu, kosmetyki kolorowe, 5 preparaty farmaceutyczne, suplementy, produkty i preparaty do pielęgnacji skóry do celów leczniczych, kosmetyki do celów medycznych,
sole do kąpieli do celów medycznych, kremy i żele do celów leczniczych, maski do celów leczniczych, preparaty do pielęgnacji skóry,
włosów, rzęs, brwi, paznokci do celów leczniczych.
(111) 331653
(220) 2019 12 19
(210) 508252
(151) 2020 10 12
(441) 2020 03 02
(732) COLIAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Opatówek (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	HELLENA ORANŻADA
(540)

(591) zielony, biały, czerwony, żółty, fioletowy
(531) 19.08.07, 26.11.06, 26.04.04, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 32 napoje bezalkoholowe.
(111) 331654
(220) 2019 12 20
(210) 508303
(151) 2020 10 13
(441) 2020 02 03
(732) KUSKOWSKA KATARZYNA PR LOVIN’, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) PR LOVIN’
(510), (511) 35 administrowanie konkursami w celach reklamowych,
administrowanie programami lojalnościowymi i motywacyjnymi,
agencje reklamowe, analizy i badania w zakresie marketingu i reklamy, analiza świadomości społecznej w dziedzinie reklamy, badania
w dziedzinie strategii marketingowych, badania w zakresie public
relations, doradztwo w zakresie marketingu i reklamy, doradztwo
w zakresie public relations, dostarczanie treści i informacji marketingowych oraz reklamowych, dystrybucja materiałów reklamowych,
marketingowych i promocyjnych, usługi w zakresie marketingu
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i reklamy, usługi w zakresie reklamy prasowej, graficznej i cyfrowej,
wsparcie w dziedzinie promocji biznesu, 41 elektroniczna publikacja
tekstów i druków innych niż reklamowe, w Internecie, publikacja ulotek, broszur i arkuszy informacyjnych, publikacja i redagowanie materiałów drukowanych, publikacja treści redakcyjnych stron dostępnych
za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej, publikowanie materiałów multimedialnych on-line, 42 analizy wykonalności projektu,
doradztwo w projektowaniu stron internetowych, doradztwo w zakresie projektowania opakowań, projektowanie graficzne materiałów
promocyjnych, projektowanie grafiki i barw firmowych dla potrzeb
tożsamości firm, doradztwo w zakresie projektowania opakowań,
projektowanie graficzne materiałów promocyjnych, projektowanie
grafiki i barw firmowych dla potrzeb tożsamości firm, doradztwo
w zakresie projektowania stron, witryn i portali internetowych, tworzenie i projektowanie stron, witryn i portali internetowych, tworzenie i projektowanie stron, witryn i portali internetowych w wersji
na telefony komórkowe i urządzenia mobilne, grafika artystyczna, 45
usługi w zakresie pozyskiwania, gromadzenia i przekazywania aktualnych informacji w zakresie mody, udostępnianie informacji o modzie,
usługi doradztwa osobistego w zakresie stylizacji ubioru.

(111) 331655
(220) 2019 12 17
(210) 508322
(151) 2020 10 13
(441) 2020 02 03
(732) ZAWŁOCKI JACEK FIRMA HANDLOWA SIGMA, Gołcza (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PetFood.pl
(540)

(591) czarny, pomarańczowy
(531) 03.01.06, 03.01.08, 03.06.03, 27.05.01, 29.01.12, 24.17.02
(510), (511) 31 pożywienie dla psów, kotów i innych zwierząt, pokarmy puszkowane lub konserwowane dla zwierząt, preparaty spożywcze dla zwierząt, karma dla zwierząt, algarobilla [pasza dla zwierząt],
pasze wzmacniające dla zwierząt, produkty uboczne z procesu obróbki ziaren zbóż, jako pasza dla zwierząt, suchary dla psów, ziarno
do żywienia zwierząt, algi spożywcze dla zwierząt, artykuły jadalne
do żucia dla zwierząt, drożdże jako pasza dla zwierząt, kiszonki jako
pokarm dla zwierząt, mączka dla zwierząt, 35 sprzedaż detaliczna
i hurtowa pożywienia dla zwierząt oraz akcesoriów zoologicznych
w sklepach i hurtowniach, a także za pośrednictwem strony internetowej, sprzedaż on-line pożywienia dla zwierząt oraz akcesoriów
zoologicznych, 39 transport pożywienia dla zwierząt i artykułów
zoologicznych,, dostarczenie paczek z pożywieniem dla zwierząt
i akcesoriami zoologicznymi, dostarczanie towarów z zakresu pożywienia dla zwierząt i akcesoriów zoologicznych, zamawianych drogą
elektroniczną i pocztą tradycyjną, dystrybucja paczek zawierających
pożywienie dla zwierząt.
(111) 331656
(220) 2019 12 19
(151) 2020 10 12
(441) 2020 03 02
(732) SUPADY MARIUSZ, Piotrków Trybunalski (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KUALA DRINK PREMIUM BEVERAGE
(540)

(210) 508327

(591) szary, jasnoszary, ciemnoszary
(531) 03.01.14, 11.03.01, 11.03.06, 26.11.02, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 32 napoje bezalkoholowe, woda, 33 napoje alkoholowe.
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(111) 331657
(220) 2019 12 19
(210) 508329
(151) 2020 10 12
(441) 2020 02 10
(732) MĄKOSZA TOBIASZ, KULESZA MACIEJ SANDWICZ SZOP
SPÓŁKA CYWILNA, Łódź (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Sandwicz Szop
(540)

(531) 03.06.01, 03.06.25, 27.05.01
(510), (511) 29 mięso, ryby, drób, dziczyzna, konserwowane, suszone i gotowane owoce i warzywa, galaretki, dżemy, kompoty, mleko
i produkty mleczne, jaja, sałatki owocowe, sałatki warzywne, zupy,
żywność przygotowywana z ryb, 30 kawa, herbata, kakao i substytuty kawy, ryż, kasze spożywcze, mąka i produkty zbożowe, chleb,
wyroby cukiernicze i słodycze, lody, naleśniki, przyprawy, sosy [przyprawy], ciasta, ciasteczka, czekolada, gotowe potrawy na bazie makaronu, marynaty, pizza, placki, 43 restauracje, usługi kateringowe,
usługi w zakresie żywności na miejscu i na wynos.
(111) 331658
(220) 2019 12 19
(210) 508331
(151) 2020 10 12
(441) 2020 02 10
(732) FIT MATKA WARIATKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pszczyna (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Miazga
(510), (511) 9 programy komputerowe do pobrania, programy komputerowe nagrane, aplikacje komputerowe do pobrania, 41 prowadzenie kursów, seminariów i warsztatów w zakresie edukacji
fizycznej, zajęć fitness i zdrowego odżywiania, prowadzenie zajęć
dotyczących kontrolowania wagi, prowadzenie zajęć dotyczących
redukcji wagi, prowadzenie zajęć w zakresie odżywiania, prowadzenie zajęć w zakresie ćwiczeń fizycznych, organizowanie szkoleń
w dziedzinie opieki zdrowotnej i żywienia, usługi edukacyjne dotyczące gotowania, usługi w zakresie edukacji dietetycznej, zapewnianie kursów edukacyjnych związanych z dietą, szkolenie w zakresie diety, usługi studia nagrań, usługi studia do prób [nagrywanie],
usługi studiów nagrań, filmowych, wideo i telewizyjnych, produkcja
edukacyjnych nagrań dźwiękowych i wideo, organizowanie zajęć
sportowych i rekreacyjnych, usługi wydawnicze, publikowanie książek, publikowanie drukowanych materiałów edukacyjnych, 44 usługi
doradcze w zakresie odżywiania, przygotowywanie indywidualnych
jadłospisów i zaleceń żywieniowych, usługi w zakresie odchudzania,
planowania i nadzorowania efektów odchudzania, usługi w zakresie
suplementacji, planowanie diety, planowanie i nadzorowanie diet
odchudzających, doradztwo w zakresie odżywiania się, udzielanie
informacji o wartości odżywczej produktów spożywczych.
(111) 331659
(220) 2019 12 19
(151) 2020 10 12
(441) 2020 02 10
(732) BRUK-BET PV SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Tarnów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PV SPEC
(540)

(210) 508333

(591) żółty, niebieski
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 moduły fotowoltaiczne, ogniwa fotowoltaiczne, urządzenia do budowy instalacji fotowoltaicznych, instalacje fotowoltaiczne, 37 budowa, instalacja, konserwacja, naprawa, projektowanie
instalacji fotowoltaicznych.
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(111) 331660
(220) 2019 12 20
(210) 508334
(151) 2020 10 13
(441) 2020 02 03
(732) STECEK MACIEJ NEXEON GROUP POLSKA-MACIEJ STECEK,
Lubin (PL)
(540) (znak słowny)
(540)	NGP
(510), (511) 37 budownictwo, konsultacje budowlane, malowanie,
montaż drzwi i okien, murarstwo, montaż rusztowań, tapetowanie,
tynkowanie, układanie kabli, usługi dekarskie, usługi elektryków,
usługi hydrauliczne, budowa fabryk, budowa i naprawa magazynów,
budowa stoisk i sklepów targowych, konserwacja basenów, rozbiórka budynków, układanie nawierzchni drogowych, usługi doradztwa
budowlanego, 42 usługi doradcze w dziedzinie technologii, usługi
inżynieryjne.

nych, urządzenia do ładowania, urządzenia do ładowania baterii,
urządzenia do ładowania akumulatorów, urządzenia do ładowania
akumulatorów elektrycznych, 37 usługi stacji obsługi pojazdów,
usługi stacji obsługi pojazdów [tankowanie i obsługa], usługi tankowania paliwa do pojazdów, naprawa lub konserwacja sprzętu stacji
benzynowych, usługi doładowywania pojazdów elektrycznych, instalowanie generatorów prądu, instalacja urządzeń elektrycznych
i generatorów prądu, doładowywanie baterii i akumulatorów, instalacja urządzeń do wytwarzania energii, instalowanie i naprawa
urządzeń elektrycznych, instalacja urządzeń do zaopatrzenia w gaz
i do dystrybucji gazu, usługi doradcze związane z instalacją urządzeń
do ogrzewania i chłodzenia, konserwacja, serwis i naprawa urządzeń
i instalacji do wytwarzania energii, 39 usługi dystrybucji paliw, organizowanie dystrybucji paliwa, przechowywanie energii i paliw, usługi
dystrybucji prądu elektrycznego, dostawa i dystrybucja energii.

(111) 331661
(220) 2019 12 20
(210) 508335
(151) 2020 10 13
(441) 2020 02 03
(732) STECEK MACIEJ NEXEON GROUP POLSKA-MACIEJ STECEK,
Lubin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	NEXEON
(540)

(111) 331664
(220) 2019 12 20
(210) 508357
(151) 2020 10 12
(441) 2020 02 10
(732)	GRUPA LOTOS SPÓŁKA AKCYJNA, Gdańsk (PL)
(540) (znak słowny)
(540) LOTOS Niebieski Szlak
(510), (511) 1 środki chemiczne do użytku w branży petrochemicznej, środki chemiczne stosowane jako dodatki w procesie obróbki
w branży petrochemicznej, dodatki chemiczne do obróbki paliwa,
dodatki chemiczne do paliw silnikowych, dodatki do paliw będące
związkami chemicznymi, dodatki chemiczne do użytku w produkcji paliw, skoncentrowane dodatki chemiczne do paliw silnikowych,
chemikalia do użytku w paliwach jako inhibitory mikrobiologicznego
wzrostu [inne niż medyczne i weterynaryjne], środki chłodzące do silników pojazdów, dodatki detergentowe do paliw, dodatki detergentowe do użytku z olejami silnikowymi, wodór, płynne gazy inne niż
do celów medycznych, 4 paliwa, paliwa gazowe, mieszanki paliw,
paliwa z ropy naftowej, paliwa węglowodorowe, paliwo biodiesel,
niechemiczne dodatki do paliw, paliwa ze źródeł biologicznych, gazy
do użytku jako paliwo, ropa naftowa, surowa lub rafinowana, benzyna silnikowa, oleje silnikowe, smary do pojazdów silnikowych, oleje
smarowe do silników pojazdów mechanicznych, energia elektryczna
ze źródeł nieodnawialnych, energia elektryczna ze źródeł odnawialnych, 7 dystrybutory paliw dla stacji benzynowych, dystrybutory wodoru dla stacji benzynowych, stacje generacji prądu, zasilacze elektryczne [generatory], instalacje elektryczne [generatory], elektryczne
generatory dieslowe, generatory elektryczne do pojazdów, generatory zasilania bezprzerwowego, generatory prądu przemiennego,
przenośne generatory energii elektrycznej, przenośne generatory
prądu elektrycznego, zestawy generatorów prądu elektrycznego,
zestawy generatorów elektrycznych, generatory wytwarzające energię elektryczną z energii słonecznej, generatory prądu wykorzystujące ogniwa słoneczne, generatory energii elektrycznej napędzane
energią wiatru, 9 stacje dokujące, stacje ładowania dla pojazdów
elektrycznych, urządzenia do ładowania, urządzenia do ładowania
baterii, urządzenia do ładowania akumulatorów, urządzenia do ładowania akumulatorów elektrycznych, 11 urządzenia i instalacje
chłodnicze, instalacje chłodnicze do cieczy, 12 pojazdy elektryczne,
samochody elektryczne, elektryczne napędy do pojazdów, napędy
elektryczne do pojazdów lądowych, samochody elektryczne zasilane
z sieci, samochody elektryczne z ogniwami paliwowymi, silniki elektryczne do pojazdów lądowych, napędy silnikowe elektryczne do pojazdów lądowych, elektryczne mechanizmy napędowe do pojazdów
lądowych, 35 usługi sprzedaży hurtowej w związku z paliwami, usługi
sprzedaży detalicznej w związku z paliwami, zarządzanie działalnością gospodarczą w zakresie stacji benzynowych [dla osób trzecich],
usługi sprzedaży detalicznej w zakresie części samochodowych,
usługi sprzedaży detalicznej w zakresie akcesoriów samochodowych, reklama, reklama poprzez wszystkie publiczne środki komunikacji, reklama online poprzez komputerowe sieci komunikacyjne, 37
usługi stacji obsługi pojazdów, usługi stacji obsługi pojazdów [tankowanie i obsługa], usługi tankowania paliwa do pojazdów, naprawa
lub konserwacja sprzętu stacji benzynowych, usługi doładowywania
pojazdów elektrycznych, instalowanie generatorów prądu, instalacja
urządzeń elektrycznych i generatorów prądu, doładowywanie baterii
i akumulatorów, instalacja urządzeń do wytwarzania energii, instalowanie i naprawa urządzeń elektrycznych, instalacja urządzeń do zaopatrzenia w gaz i do dystrybucji gazu, usługi doradcze związane
z instalacją urządzeń do ogrzewania i chłodzenia, konserwacja, ser-

(591) biały, czarny, niebieski
(531) 26.03.23, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 37 budownictwo, konsultacje budowlane, malowanie,
montaż drzwi i okien, murarstwo, montaż rusztowań, tapetowanie,
tynkowanie, układanie kabli, usługi dekarskie, usługi elektryków,
usługi hydrauliczne, 42 usługi doradcze w dziedzinie technologii.
(111) 331662
(220) 2019 12 20
(210) 508336
(151) 2020 10 13
(441) 2020 02 03
(732) STECEK MACIEJ NEXEON GROUP POLSKA-MACIEJ STECEK,
Lubin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) QRIDE CAR RENTAL
(540)

(591) biały, niebieski, szary
(531) 27.05.01, 27.05.10, 29.01.13
(510), (511) 39 wypożyczanie pojazdów, wynajem samochodów.
(111) 331663
(220) 2019 12 20
(210) 508355
(151) 2020 10 12
(441) 2020 02 10
(732)	GRUPA LOTOS SPÓŁKA AKCYJNA, Gdańsk (PL)
(540) (znak słowny)
(540)	Niebieski Szlak
(510), (511) 4 paliwa, paliwa gazowe, mieszanki paliw, paliwa z ropy
naftowej, paliwa węglowodorowe, paliwo biodiesel, niechemiczne
dodatki do paliw, paliwa ze źródeł biologicznych, gazy do użytku
jako paliwo, ropa naftowa, surowa lub rafinowana, benzyna silnikowa, oleje silnikowe, smary do pojazdów silnikowych, oleje smarowe
do silników pojazdów mechanicznych, energia elektryczna ze źródeł nieodnawialnych, energia elektryczna ze źródeł odnawialnych,
7 dystrybutory paliw dla stacji benzynowych, dystrybutory wodoru
dla stacji benzynowych, stacje generacji prądu, zasilacze elektryczne
[generatory], instalacje elektryczne [generatory], elektryczne generatory dieslowe, generatory elektryczne do pojazdów, generatory
zasilania bezprzerwowego, generatory prądu przemiennego, przenośne generatory energii elektrycznej, przenośne generatory prądu
elektrycznego, zestawy generatorów prądu elektrycznego, zestawy
generatorów elektrycznych, generatory wytwarzające energię elektryczną z energii słonecznej, generatory prądu wykorzystujące ogniwa słoneczne, generatory energii elektrycznej napędzane energią
wiatru, 9 stacje dokujące, stacje ładowania dla pojazdów elektrycz-
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wis i naprawa urządzeń i instalacji do wytwarzania energii, 39 usługi
dystrybucji paliw, organizowanie dystrybucji paliwa, przechowywanie energii i paliw, usługi dystrybucji prądu elektrycznego, dostawa
i dystrybucja energii, 43 usługi w zakresie barów szybkiej obsługi,
restauracje samoobsługowe, bary przekąskowe.

(111) 331665
(220) 2019 12 21
(151) 2020 10 13
(441) 2020 03 09
(732) KASPRZAK BARTOSZ, Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) iProtezy.pl
(540)

(210) 508372

(591) jasnożółty, biały, czarny
(531) 27.05.01, 29.01.13, 02.09.22, 26.01.01, 26.01.14
(510), (511) 35 usługi reklamowe polegające na rozpowszechnianiu
za pośrednictwem sieci komputerowej bazy informacji o usługach
lekarzy, przychodni, szpitali, klinik oraz o innych usługach medycznych, usługi reklamowe związane z prezentowaniem w Internecie
usług lekarzy, przychodni, szpitali, klinik oraz innych usług medycznych dla celów ich nabywania przez pacjentów, rozpowszechnianie
materiałów reklamowych w zakresie usług medycznych za pośrednictwem sieci komputerowej, usługi reklamowe obejmujące promowanie działań zwiększających świadomość społeczeństwa w zakresie chorób, usługi reklamowe w celu zwiększania świadomości
społecznej w zakresie kwestii zdrowotnych i opieki społecznej, 44
usługi doradztwa w dziedzinie informacji medycznych świadczone
na rzecz lekarzy, usługi medyczne w zakresie: lekarzy, przychodni,
szpitali, klinik oraz innych usług medycznych, promocja sprzedaży
usług lekarzy, przychodni, szpitali, klinik oraz innych usług medycznych, pośrednictwo w zakresie nabywania usług lekarzy, przychodni,
szpitali, klinik oraz innych usług medycznych, pośrednictwo w zakresie umawiania wizyt lekarskich przez Internet, usługi informacji medycznej świadczone za pośrednictwem Internetu.
(111) 331666
(220) 2019 12 22
(210) 508379
(151) 2020 10 12
(441) 2020 02 10
(732)	NS ZOZ NEURO-MED. CENTRUM TERAPII NERWIC, DEPRESJI
I UZALEŻNIEŃ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Jastrzębie-Zdrój (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	NEURO-MED
(540)

(591) szary, czarny, brązowy, zielony, żółty, jasnobrązowy
(531) 05.01.03, 05.01.16, 26.01.03, 26.01.15, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.15
(510), (511) 44 kliniki, kliniki medyczne, szpitale, ambulatoryjna
opieka medyczna, prowadzenie placówek medycznych, usługi medyczne, świadczenie usług medycznych, usługi prywatnych szpitali,
pomoc medyczna, usługi klinik medycznych, usługi udostępniania
placówek medycznych, medyczne badania osób, organizowanie
leczenia medycznego, usługi lekarskie, poradnictwo medyczne,
świadczenie pomocy medycznej, opieka medyczna i analizy związane z leczeniem pacjenta, opieka pielęgniarska, konsultacje medyczne, badania medyczne, badania medyczne w celach diagnostycznych lub leczenia, pomoc medyczna w nagłych wypadkach, usługi
indywidualnych konsultacji medycznych świadczone dla pacjentów,
przeprowadzanie badań medycznych, usługi medyczne w zakresie
oceny stanu zdrowia, przeprowadzanie diagnozy chorób, usługi badań medycznych związane z diagnozowaniem i leczeniem chorób,
badania przesiewowe, usługi analiz medycznych związane z lecze-
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niem osób, świadczone przez laboratorium medyczne, usługi analiz
medycznych związane z leczeniem pacjentów, usługi psychiatryczne, konsultacje psychiatryczne, udostępnianie obiektów i sprzętu
do rehabilitacji psychicznej, usługi w zakresie leczenia uzależnień.

(111) 331667
(220) 2019 12 23
(210) 508410
(151) 2020 10 12
(441) 2020 02 10
(732) FICEK KRZYSZTOF INDYWIDUALNA SPECJALISTYCZNA
PRAKTYKA LEKARSKA DR N. MED. KRZYSZTOF FICEK, Bieruń (PL)
(540) (znak słowny)
(540)	NINANKI FRIENDS
(510), (511) 9 edukacyjne oprogramowanie komputerowe, oprogramowanie edukacyjne, edukacyjne programy komputerowe dla
dzieci, oprogramowanie edukacyjne dotyczące kultury fizycznej
i zdrowia, 16 podręczniki edukacyjne, publikacje edukacyjne, książki
edukacyjne, drukowane materiały edukacyjne, drukowane materiały
edukacyjne dotyczące kultury fizycznej i zdrowia, 25 odzież, koszule, bluzki, t-shirty z krótkim rękawem, koszulki polo, bluzy, spodnie,
nakrycia głowy, 28 artykuły i sprzęt sportowy, gry, zabawki i akcesoria do zabawy, elektroniczne gry edukacyjne dla dzieci, edukacyjne
gry elektroniczne, zabawki edukacyjne, gry planszowe, gry sportowe, 41 nauczanie w zakresie zdrowia, usługi edukacyjne dotyczące
zdrowia, kursy szkoleniowe z zakresu zdrowia, świadczenie usług
edukacyjnych w zakresie zdrowia, szkolenie w zakresie zdrowia i wellness, udostępnianie informacji edukacyjnych w dziedzinie zdrowia
i sprawności fizycznej, edukacyjne usługi doradcze, szkolenia edukacyjne, pokazy edukacyjne, badania edukacyjne, usługi doradztwa
edukacyjnego, usługi edukacyjne dotyczące sprawności fizycznej,
usługi edukacyjne związane z odżywianiem.
(111) 331668
(220) 2019 12 23
(210) 508414
(151) 2020 10 12
(441) 2020 02 10
(732) FICEK KRZYSZTOF INDYWIDUALNA SPECJALISTYCZNA
PRAKTYKA LEKARSKA DR N. MED. KRZYSZTOF FICEK, Bieruń (PL)
(540) (znak słowny)
(540)	NINANKI FAMILY
(510), (511) 9 edukacyjne oprogramowanie komputerowe, oprogramowanie edukacyjne, edukacyjne programy komputerowe dla
dzieci, oprogramowanie edukacyjne dotyczące kultury fizycznej
i zdrowia, 16 podręczniki edukacyjne, publikacje edukacyjne, książki
edukacyjne, drukowane materiały edukacyjne, drukowane materiały
edukacyjne dotyczące kultury fizycznej i zdrowia, 25 odzież, koszule, bluzki, t-shirty z krótkim rękawem, koszulki polo, bluzy, spodnie,
nakrycia głowy, 28 artykuły i sprzęt sportowy, gry, zabawki i akcesoria do zabawy, elektroniczne gry edukacyjne dla dzieci, edukacyjne
gry elektroniczne, zabawki edukacyjne, gry planszowe, gry sportowe, 41 nauczanie w zakresie zdrowia, usługi edukacyjne dotyczące
zdrowia, kursy szkoleniowe z zakresu zdrowia, świadczenie usług
edukacyjnych w zakresie zdrowia, szkolenie w zakresie zdrowia i wellness, udostępnianie informacji edukacyjnych w dziedzinie zdrowia
i sprawności fizycznej, edukacyjne usługi doradcze, szkolenia edukacyjne, pokazy edukacyjne, badania edukacyjne, usługi doradztwa
edukacyjnego, usługi edukacyjne dotyczące sprawności fizycznej,
usługi edukacyjne związane z odżywianiem.
(111) 331669
(220) 2019 12 23
(210) 508415
(151) 2020 10 12
(441) 2020 02 10
(732) FICEK KRZYSZTOF INDYWIDUALNA SPECJALISTYCZNA
PRAKTYKA LEKARSKA DR N. MED. KRZYSZTOF FICEK, Bieruń (PL)
(540) (znak słowny)
(540)	NINANKI
(510), (511) 9 edukacyjne oprogramowanie komputerowe, oprogramowanie edukacyjne, edukacyjne programy komputerowe dla
dzieci, oprogramowanie edukacyjne dotyczące kultury fizycznej
i zdrowia, 16 podręczniki edukacyjne, publikacje edukacyjne, książki
edukacyjne, drukowane materiały edukacyjne, drukowane materiały
edukacyjne dotyczące kultury fizycznej i zdrowia, 25 odzież, koszule, bluzki, t-shirty z krótkim rękawem, koszulki polo, bluzy, spodnie,
nakrycia głowy, 28 artykuły i sprzęt sportowy, gry, zabawki i akcesoria do zabawy, elektroniczne gry edukacyjne dla dzieci, edukacyjne
gry elektroniczne, zabawki edukacyjne, gry planszowe, gry sportowe, 41 nauczanie w zakresie zdrowia, usługi edukacyjne dotyczące
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zdrowia, kursy szkoleniowe z zakresu zdrowia, świadczenie usług
edukacyjnych w zakresie zdrowia, szkolenie w zakresie zdrowia i wellness, udostępnianie informacji edukacyjnych w dziedzinie zdrowia
i sprawności fizycznej, edukacyjne usługi doradcze, szkolenia edukacyjne, pokazy edukacyjne, badania edukacyjne, usługi doradztwa
edukacyjnego, usługi edukacyjne dotyczące sprawności fizycznej,
usługi edukacyjne związane z odżywianiem.

(111) 331670
(220) 2019 12 27
(151) 2020 10 12
(441) 2020 02 17
(732) FEERUM SPÓŁKA AKCYJNA, Chojnów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) feerum
(540)

(210) 508500

(591) grafitowy, pomarańczowy
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 6 silosy metalowe, stalowe silosy magazynowe, magazyny
i hale metalowe, wiaty z metalu, rury metalowe, kolanka do rur metalowe, kształtki rurowe rozgałęzieniowe metalowe, trójniki metalowe,
czwórniki metalowe, elementy metalowe w postaci rozgałęźników
rurowych, pierścienie metalowe, metalowe pierścienie gwintowane,
połączenia metalowe do rur, śluzy metalowe, konstrukcje stalowe,
przenośne konstrukcje metalowe, metalowe elementy usztywniające
i wzmacniające konstrukcję, wsporniki metalowe, zasuwy, 7 maszyny
i urządzenia rolnicze, suszarnie, suszarki ziarna, maszyny do suszenia
zboża, schładzalnik do zboża, czyszczalnie złożone do ziaren, maszyny do separowania zboża, maszyny do przesiewania, wialnie, hamulce
do maszyn, regulator wydajności, wybierak procentowy, obrotowe
podnośniki kubełkowe, przenośniki łańcuchowe, przenośniki, przenośniki do maszyn i urządzeń rolniczych oraz ich części i osprzęt,
przenośniki taśmowe, ruchome przenośniki ślimakowe, wygarniacz
ślimakowy, transportery, urządzenia przeładunkowe do załadunku
i wyładunku, automatyczne maszyny dozujące, procentownik do ziarna, brony, pługi do zdejmowania darń, elewatory do użytku rolniczego.
(111) 331671
(220) 2019 12 27
(151) 2020 10 13
(441) 2020 06 15
(732) Zatirka Nataliia, Kyiv (UA)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) VITON
(540)

(210) 508507

(591) czarny, szary, biały
(531) 05.03.11, 05.03.14, 29.01.13, 26.11.01, 27.05.01
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne, medyczne i weterynaryjne, dietetyczna żywność i substancje przystosowane do celów
medycznych lub do użytku weterynaryjnego, suplementy diety dla
ludzi i zwierząt, biologicznie aktywne suplementy diety dla ludzi
i zwierząt, białkowe suplementy diety, suplementy diety zawierające
alginiany, środki przeciwrobacze, preparaty przeciwutleniające przeznaczone do celów weterynaryjnych, preparaty wieloskładnikowe
przeznaczone do celów medycznych i weterynaryjnych, preparaty
witaminowe, witaminowe naturalne mieszanki ziołowe dla ludzi (suplementy diety), żywność homogenizowana przystosowana do celów medycznych, suplementy diety zawierające mleczko pszczele,
suplementy diety zawierające glukozę, suplementy diety zawierające pyłek kwiatowy, suplementy diety zawierające siemię lniane, suplementy diety zawierające olej lniany, suplementy diety zawierające propolis, suplementy diety ze sproszkowanymi jagodami acai,
suplementy diety o działaniu kosmetycznym, suplementy diety
zawierające kiełki pszenicy, suplementy diety zawierające drożdże,

suplementy diety zawierające enzymy, dietetyczne i spożywcze substytuty żywności do celów medycznych, suplementy diety zawierające kazeinę, środki przeczyszczające, suplementy diety zawierające
lecytynę, napoje stosowane w lecznictwie, olejki lecznicze, lecznicze
preparaty toaletowe, zioła lecznicze, mineralne suplementy diety,
zestawy witamin, aminokwasów, minerałów, przeciwutleniaczy,
błonnika pokarmowego, wielonienasyconych kwasów tłuszczowych
i probiotyków, odżywcze suplementy diety.

(111) 331672
(220) 2019 12 27
(210) 508516
(151) 2020 10 12
(441) 2020 02 17
(732)	NEWATER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) newater PRZYWRACAMY WODĘ NATURZE
(540)

(591) czarny, jasnoniebieski, niebieski, biały, zielony
(531) 01.15.15, 05.03.11, 05.03.13, 05.03.14, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 6 konstrukcje metalowe, metalowe, przenośne konstrukcje budowlane, modułowe konstrukcje metalowe, prefabrykowane
konstrukcje metalowe, modułowe, prefabrykowane, stalowe szkielety
konstrukcji, metalowe prefabrykaty konstrukcyjne, metalowe zbiorniki [kontenery], metalowe pojemniki do magazynowania i transportu,
zbiorniki zasobnikowe na ciecze [konstrukcje] wykonane z metalu,
metalowe zbiorniki do przechowywania cieczy, metalowe zbiorniki
na wodę deszczową, zbiorniki separacyjne z metalu, zbiorniki zasobnikowe na ciecze [kontenery] wykonane z metalu, metalowe kratki
ściekowe podłogowe, rynny metalowe do rozpraszania wody ściekowej, rynny metalowe do zbierania wody ściekowej, metalowe elementy
łączące do rynien, metalowe kanały drenażowe, metalowe kanały odpływowe, metalowe kanały odwadniające, metalowe rynny, metalowe
profile odwadniające, metalowe studzienki rewizyjne, metalowe rury
drenażowe, metalowe rury spustowe, odlewy metalowe, rury, rurki
i przewody giętkie i wyposażenie do nich, w tym zawory, metalowe,
rury metalowe, rury wodociągowe metalowe, metalowe kanały ściekowe, metalowe rury kanalizacyjne, metalowe rury odpływowe, metalowe rury ściekowe, części połączeniowe do rur z metalu, kanały wodne
z metalu, kolanka do rur metalowe, łączniki rurowe z metalu, złączki
metalowe do rur, materiały zbrojeniowe do przewodów rurowych, metalowe, metalowe nakrętki do rur, metalowe osłony do rur, metalowe
syfony kanalizacyjne, metalowe zaciski do rur, metalowe zawory do rur
wodociągowych, przewody wodociągowe, metalowe, węże metalowe
do instalacji wodno-kanalizacyjnych, 7 maszyny do filtrowania, maszyny do oczyszczania powierzchni cieczy, maszyny do separacji cieczy,
maszyny filtrujące stosowane przy obróbce ścieków kanalizacyjnych,
separatory cieczy ciężkich [maszyny], elektryczne spirale do udrażniania przewodów kanalizacyjnych, roboty do wykonywania odwiertów
wykorzystywane do naprawy wnętrza rur kanalizacyjnych, maszyny do uzdatniania ścieków, maszyny do użytku w uzdatnianiu wody,
pompy wodne do urządzeń do filtrowania wody, maszyny do użytku
w uzdatnianiu wody, maszyny do usuwania odpadów, maszyny do usuwania ciekłych odpadów, 11 instalacje do oczyszczania, odsalania
i uzdatniania wody, instalacje do oczyszczania i przetwarzania ścieków, instalacje do oczyszczania wód ściekowych, domowe instalacje
oczyszczania ścieków, urządzenia do oczyszczania wody, urządzenia
do oczyszczania ścieków, urządzenia do oczyszczania wody ściekowej,
urządzenia i instalacje do odprowadzania ścieków, urządzenia odstojnikowe do wody, membranowe urządzenia oczyszczające do oczyszczania wody, oczyszczalnie do oczyszczania ścieków i wody ściekowej,
zbiorniki do oczyszczania wody, zbiorniki do oczyszczania ścieków, zespoły do oczyszczania ścieków, zespoły do oczyszczania wody, zbiorniki na wodę, pojemniki z tworzyw sztucznych do magazynowania
wody, ścieków z fekaliami jako części domowych instalacji oczyszczania ścieków, aparatura do filtrowania wody, aparatura do oczyszczania
ścieków, filtry do urządzeń wodnych, filtry do oczyszczania wody, filtry
ścieków, instalacje do filtrowania wody, przenośne przyrządy do przetwarzania ścieków, przenośne przyrządy do uzdatniania wody, szamba do celów domowych, szamba do celów przemysłowych, 36 usługi
w zakresie wyceny finansowej, wycena związana z projektowaniem
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budynków, zarządzanie finansowe projektami budowlanymi, usługi
planowania finansowego związane z projektami budowlanymi, sporządzanie raportów finansowych w zakresie projektów budowlanych,
przygotowywanie raportów finansowych związanych z finansowaniem
projektów budowlanych, zarządzanie finansowe projektami renowacji
budynków, opracowywanie kosztorysów do celów wyceny kosztów,
szacowanie kosztów naprawy [wycena finansowa], udzielanie informacji, konsultacji i porad w dziedzinie wyceny finansowej, usługi doradztwa związane z finansowaniem robót budowlanych oraz projektów
z zakresu infrastruktury, 37 usługi budowlane, konstrukcyjne, rozbiórkowe i wyburzeniowe, naprawa i renowacja budynków, usługi budownictwa wodno-lądowego, usługi inżynierii wodno-lądowej w zakresie
budownictwa podwodnego, budowa fundamentów dla konstrukcji
inżynierii wodno-lądowej, budowa infrastruktury wodno-lądowej,
budowa instalacji wodociągowych, budowa konstrukcji inżynierii wodno-lądowej poprzez formowanie betonu, budowa obiektów inżynierii
wodno-lądowej, inżynieria wodno-lądowa w zakresie nawadniania,
podziemne prace konstrukcyjne w zakresie instalacji wodno-kanalizacyjnych, podziemnie prace konstrukcyjne w zakresie wodociągów,
wyburzanie obiektów inżynierii wodno-lądowej, instalowanie, konserwacja i naprawa sieci wodno-kanalizacyjnych, montaż [instalacja]
konstrukcji budynków, montaż instalacji kanalizacyjnych, gazowych
i wodociągowych, instalacja systemów wodociągowo-kanalizacyjnych,
instalacja systemów ochrony środowiska, usługi w zakresie instalowania kanałów ściekowych, konserwacja i naprawa instalacji w budynkach, konserwacja instalacji wodno-kanalizacyjnej, naprawa systemów
kanalizacji, serwis w sytuacjach awaryjnych urządzeń do zaopatrzenia
w wodę, odnawianie instalacji wodno-kanalizacyjnych, oczyszczanie
i czyszczenie kanałów ściekowych, udzielanie informacji związanych
ze wznoszeniem, naprawą i konserwacją budynków, usługi doradcze
dotyczące renowacji budynków, usługi doradcze w zakresie konserwacji systemów kontroli środowiska, usługi doradcze w zakresie konserwacji instalacji wodociągowych, usługi doradcze w zakresie naprawy
instalacji wodociągowych, doradztwo inżynieryjne [budownictwo],
doradztwo w zakresie inżynierii wodno-lądowej [usługi budowlane],
konsultacje budowlane, konsultacje w zakresie nadzoru budowlanego, udzielanie informacji budowlanych, usługi nadzoru budowlanego
w zakresie projektów budowlanych, nadzór budowlany w zakresie
projektów inżynierii wodno-lądowej, usługi zarządzania budową, 42
usługi architektoniczne i inżynieryjne, inżynieria wodno-lądowa, usługi projektowania architektonicznego, projektowanie techniczne i doradztwo, usługi w zakresie projektowania budynków, projektowanie
systemów inżynierii budowlanej, usługi inżynieryjne w zakresie analizy
konstrukcji, usługi projektowania związane z inżynierią lądową i wodną, projektowanie i planowanie techniczne oczyszczalni wody, usługi
planowania w zakresie inżynierii wodno-lądowej, usługi rysowania
w zakresie inżynierii wodno-lądowej, usługi projektowania w zakresie inżynierii wodno-lądowej, doradztwo w dziedzinie projektowania
architektonicznego, doradztwo w zakresie inżynierii wodno-lądowej,
konsultacja techniczna w dziedzinie inżynierii środowiska, doradztwo
w zakresie ochrony środowiska, usługi doradztwa technicznego dotyczące inżynierii wodno-lądowej, usługi zarządzania projektami inżynieryjnymi, badania architektoniczne, badania inżynieryjne, prowadzenie
badań inżynierskich, testy inżynieryjne, pomiary inżynieryjne, badania
dotyczące ochrony środowiska, usługi badawcze w zakresie ochrony
środowiska, monitorowanie działań mających wpływ na środowisko
w obrębie konstrukcji inżynierii wodno-lądowej, nadzór i inspekcja
techniczna, audyt jakości, przeprowadzanie testów kontroli jakości,
kontrola jakości towarów i usług, kontrola kosztów budowy, kontrola
jakości ukończonych budynków, usługi kontroli jakości wody.

(111) 331673
(220) 2019 12 29
(210) 508520
(151) 2020 10 13
(441) 2020 02 17
(732) ZAKŁAD DOSKONALENIA ZAWODOWEGO, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) K Krowodrza Centrum Konferencyjno-Hotelowe
(540)

(531) 01.01.05, 01.01.10, 26.04.01, 26.04.18, 26.11.02, 26.11.08,
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27.05.01
(510), (511) 41 organizowanie imprez rozrywkowych, organizowanie
eventów i spotkań okolicznościowych, organizowanie i prowadzenie koncertów, organizowanie i prowadzenie szkoleń, organizowanie i prowadzenie warsztatów, sympozjów, seminariów, kongresów,
konferencji, kolokwiów oraz innych forów naukowych, edukacyjnych
i oświatowych, organizowanie widowisk [impresariat], organizowanie
wystaw w celach kulturalnych lub edukacyjnych, kształcenie praktyczne [pokazy], usługi klubowe [rozrywka lub nauczanie], usługi
nauczania, edukacji i oświaty, 43 hotele, hostele, pensjonaty, motele, domy turystyczne, wynajmowanie sal na zebrania, wypożyczanie
krzeseł, stołów, bielizny stołowej i szklanych naczyń, zakwaterowanie
wakacyjne i turystyczne, tymczasowe zakwaterowanie, usługi rezerwacji pokojów, usługi recepcyjne dla tymczasowego zakwaterowania [zarządzanie przyjazdami i wyjazdami], obsługa gastronomiczna
z własnym zapleczem, produktami i transportem, restauracje, restauracje samoobsługowe, kafeterie, usługi barowe, stołówki, kawiarnie.
(111) 331674
(220) 2019 12 30
(151) 2020 10 12
(441) 2020 02 10
(732) JANICKI DOMINIK, Borek Wielkopolski (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	AGRO SELNET
(540)

(210) 508555

(591) zielony, pomarańczowy, czarny
(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.15, 27.05.17, 26.11.02,
26.11.09, 26.11.10
(510), (511) 7 narzędzia jako części maszyn, lemiesze do pługów, 35
usługi w zakresie sprzedaży następujących towarów: narzędzia jako
części maszyn, lemiesze do pługów.
(111) 331675
(220) 2019 12 30
(151) 2020 10 13
(441) 2020 04 06
(732) Zatirka Nataliia, Kijów (UA)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Fittex
(540)

(210) 508563

(591) czarny, szary, biały
(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.17, 02.09.01, 26.11.01,
26.11.12, 26.01.02, 26.01.03
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne, medyczne i weterynaryjne,
dietetyczna żywność i substancje przystosowania do celów medycznych
lub do użytku weterynaryjnego, suplementy diety dla ludzi i zwierząt,
biologicznie aktywne suplementy diety dla ludzi i zwierząt, białkowe suplementy diety, suplementy diety zawierające alginiany, środki przeciwrobacze, preparaty przeciwutleniające przeznaczone do celów weterynaryjnych, preparaty wieloskładnikowe przeznaczone do celów medycznych
i weterynaryjnych, preparaty witaminowe, witaminowe naturalne mieszanki ziołowe dla ludzi (suplementy diety), żywność homogenizowana
przystosowana do celów medycznych, suplementy diety zawierające
mleczko pszczele, suplementy diety zawierające glukozę, suplementy
diety zawierające pyłek kwiatowy, suplementy diety zawierające siemię
lniane, suplementy diety zawierające olej lniany, suplementy diety zawierające propolis, suplementy diety ze sproszkowanymi jagodami acai,
suplementy diety o działaniu kosmetycznym, suplementy diety zawierające kiełki pszenicy, suplementy diety zawierające drożdże, suplementy
diety zawierające enzymy, dietetyczne i spożywcze substytuty żywności do celów medycznych, suplementy diety zawierające kazeinę, środki
przeczyszczające, suplementy diety zawierające lecytynę, napoje stosowane w lecznictwie, olejki lecznicze, lecznicze preparaty toaletowe, zioła
lecznicze, mineralne suplementy diety, zestawy witamin, aminokwasów,
minerałów, przeciwutleniaczy, błonnika pokarmowego, wielonienasyconych kwasów tłuszczowych i probiotyków, odżywcze suplementy diety.
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(111) 331676
(220) 2019 12 31
(210) 508595
(151) 2020 10 13
(441) 2020 02 17
(732)	H.E.S.A. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	HE Concept store
(540)

(732) MAZOP GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Parzniew (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BOXMARKET.EU
(540)

(591) biały, czarny, żółty
(531) 19.03.25, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 16 opakowania kartonowe: kartony klapowe, koperty
tekturowe, pudełka z nadrukiem.

(531) 26.04.02, 26.04.18, 26.04.22, 27.05.01
(510), (511) 35 usługi sprzedaży następujących towarów: akcesoria
kuchenne nieelektryczne, akcesoria łazienkowe, akcesoria ze skór,
alkohole, artykuły elektroniczne, artykuły spożywcze, artykuły szkolne papiernicze, biżuteria, butelki, długopisy, dyfuzory do olejków
zapachowych, inne niż dyfuzory trzcinowe, etui na butelki, figurki
ozdobne, galanteria skórzana, gąbki, gry planszowe, grzebienie, gumki do włosów, karafki, karty do gry, kawior, kieliszki, kocyki dla dzieci,
kosmetyki, krawaty, muszki, fulary, kredki, książki, lampy, miniaturki
samochodów, notesy, obrusy, obuwie, odzież, odzież dla dzieci, opaski do włosów, otulacze dla dzieci jako kocyki, ozdoby i figurki ze szkła,
papeterie, paski, perfumy, plakaty, plecaki, podstawki pod naczynia,
portfele, pościel, preparaty do czyszczenia i dezodoryzacji akcesoriów
dla zwierząt, preparaty do golenia, preparaty do pielęgnacji zwierząt,
ramki do zdjęć, ręczniki, spinki do włosów, szczotki do włosów, szelki, sztućce, śliniaki, świece, tace do użytku domowego, torebki, urządzenia do golenia, wazony, wizytowniki, wyroby do dekoracji wnętrz,
wyroby jubilerskie, wyroby papiernicze, zabawki, zawieszki do smoczków, zegarki, zestawy podróżne do golenia, zastawy stołowe.
(111) 331677
(220) 2019 12 31
(151) 2020 10 13
(441) 2020 02 17
(732) PRUDŁO MARCIN, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) koltat
(510), (511) 14 kolczyki.

(210) 508615

(111) 331678
(220) 2020 01 02
(151) 2020 10 12
(441) 2020 03 09
(732) KMIECIAK ŁUKASZ ZYGMUNT, Łódź (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CENTRUM LECZENIA BÓLU
(540)

(210) 508632

(111) 331680
(220) 2020 01 02
(210) 508637
(151) 2020 10 12
(441) 2020 02 24
(732) KMIECIAK ŁUKASZ ZYGMUNT, Łódź (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) dr n. med. Łukasz Kmieciak Centrum Leczenia Bólów Głowy
(540)

(591) ciemnozielony, czerwony
(531) 02.07.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 44 usługi lekarskie wszystkich specjalizacji, kliniki medyczne, usługi w zakresie: USG, EEG (encelofalograf), EKG, ENG (elektroneurografie), EMG (elektromiografia), optometria, usługi telemedyczne,
usługi kuracji uzdrowiskowych, porady psychologiczne, medycyna
niekonwencjonalna-leczenie niekonwencjonalnymi metodami, akupunktura, homeopatia, aromaterapia, odnowa medyczna, odnowa
biologiczna, usługi rehabilitacyjne, fizykoterapia, fizjoterapia, hydroterapia, masaż leczniczy, terapia ruchowa, masaż, sauna, solarium, terapia logopedyczna, zabiegi kosmetyczne, salony i usługi kosmetyczne.
(111) 331681
(220) 2020 01 02
(151) 2020 10 12
(441) 2020 02 17
(732) FUNDACJA DIGITAL EUROPE, Rzeszów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Digital Europe
(540)

(210) 508642

(531) 26.04.01, 26.04.18, 27.05.01, 27.05.05
(510), (511) 41 certyfikacja umiejętności komputerowych, edukacja.
(591) zielony, ciemnoszary, biały
(531) 02.01.23, 02.01.30, 26.01.03, 26.01.14, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 44 usługi lekarskie wszystkich specjalizacji, kliniki medyczne, usługi w zakresie: USG, EEG (encelofalograf), EKG, ENG (elektroneurografie), EMG (elektromiografia), optometria, usługi telemedyczne,
usługi kuracji uzdrowiskowych, porady psychologiczne, medycyna
niekonwencjonalna-leczenie niekonwencjonalnymi metodami, akupunktura, homeopatia, aromaterapia, odnowa medyczna, odnowa
biologiczna, usługi rehabilitacyjne, fizykoterapia, fizjoterapia, hydroterapia, masaż leczniczy, terapia ruchowa, masaż, sauna, solarium, terapia
logopedyczna, zabiegi kosmetyczne, salony i usługi kosmetyczne.
(111) 331679
(151) 2020 10 12

(220) 2020 01 02
(441) 2020 02 24

(210) 508636

(111) 331682
(220) 2020 01 03
(151) 2020 10 12
(441) 2020 02 24
(732) DUDYCZ WOJCIECH INKO-TIME, Staw (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	Alpen Camping GAS ENERGY
(540)

(591) czarny, czerwony
(531) 26.11.02, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.12

(210) 508672
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(510), (511) 4 naboje z gazem, gaz płynny, gazy palne, paliwa gazowe,
gazy do użytku przy w gotowaniu, gazy do ogrzewania, gaz propanowy
sprzedawany w butlach do użytku w palnikach, gaz węglowodorowy
skroplony za pomocą tlenu do użytku w palnikach, paliwa do zapalniczek, ciecze do zapalniczek papierosowych, paliwo butanowe do zapalniczek, paliwo do grilla, 6 butle gazowe (metalowe), butle metalowe
do przechowywania paliw, butle metalowe do użytku wraz z gazami
sprężonymi, metalowe zbiorniki do przechowywania skroplonych gazów, metalowe zbiorniki do przechowywania sprzężonych gazów,
pojemniki metalowe do gazów płynnych, 11 grille gazowe, kuchenki
turystyczne, kuchenki przenośne, palniki gazowe, przenośne palniki
gazowe, grill, grille elektryczne, grille elektryczne do użytku na wolnym
powietrzu, grille kempingowe, zapalarki do grilla, urządzenia do grillowania, płyty grzejne do grillowania, brykiety ceramiczne do grilli [niepalne], acetylen (palniki do-), elementy palników paliwowych do katalitycznego spalania paliw, kuchenki na gaz, kuchenki z palnikami gazowymi,
kuchenki połączone z pojemnikami na gaz, piecyki gazowe, palniki,
palniki gazowe, palniki kuchenne ręczne, palniki butanowe do użytku
kuchennego, zapalniczki i zapalarki, latarki, czołówki, 34 pojemniczki
z gazem do zapalniczek, buteleczki na gaz płynny do zapalniczek.

(111) 331683
(220) 2020 01 03
(151) 2020 10 12
(441) 2020 02 24
(732) DUDYCZ WOJCIECH INKO-TIME, Staw (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) alpentech
(540)

(210) 508674

(591) czerwony, czarny
(531) 26.04.01, 26.04.05, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.12
(510), (511) 4 naboje z gazem, gaz płynny, gazy palne, paliwa gazowe,
gazy do użytku przy w gotowaniu, gazy do ogrzewania, gaz propanowy
sprzedawany w butlach do użytku w palnikach, gaz węglowodorowy
skroplony za pomocą tlenu do użytku w palnikach, paliwa do zapalniczek, ciecze do zapalniczek papierosowych, paliwo butanowe do zapalniczek, paliwo do grilla, 6 butle gazowe (metalowe), butle metalowe
do przechowywania paliw, butle metalowe do użytku wraz z gazami
sprężonymi, metalowe zbiorniki do przechowywania skroplonych gazów, metalowe zbiorniki do przechowywania sprzężonych gazów,
pojemniki metalowe do gazów płynnych, 11 grille gazowe, kuchenki
turystyczne, kuchenki przenośne, palniki gazowe, przenośne palniki
gazowe, grill, grille elektryczne, grille elektryczne do użytku na wolnym
powietrzu, grille kempingowe, zapalarki do grilla, urządzenia do grillowania, płyty grzejne do grillowania, brykiety ceramiczne do grilli [niepalne], acetylen (palniki do-), elementy palników paliwowych do katalitycznego spalania paliw, kuchenki na gaz, kuchenki z palnikami gazowymi,
kuchenki połączone z pojemnikami na gaz, piecyki gazowe, palniki,
palniki gazowe, palniki kuchenne ręczne, palniki butanowe do użytku
kuchennego, zapalniczki i zapalarki, latarki, czołówki, 34 pojemniczki
z gazem do zapalniczek, buteleczki na gaz płynny do zapalniczek.
(111) 331684
(220) 2020 01 03
(210) 508692
(151) 2020 10 12
(441) 2020 02 17
(732) ZNAK ZOFA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Stary Staw (PL)
(540) (znak słowny)
(540) K2 IRON NANOTECH
(510), (511) 3 środki czyszczące do metalu.
(111) 331685
(220) 2020 01 03
(210) 508694
(151) 2020 10 12
(441) 2020 03 09
(732) CUCH PIOTR ULOTNE, Chojnów (PL)
(540) (znak słowny)
(540) ulotne
(510), (511) 41 fotografia, fotoreportaże, komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji elektronicznej, montaż lub nagrywanie
dźwięku i obrazu, produkcja filmów, innych niż reklamowe, produkcja mikrofilmów, studia filmowe, usługi reporterskie, usługi fotografów, montaż filmów, edycja zdjęć, nagrywanie i produkcja nagrań
dźwiękowych.
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(111) 331686
(220) 2020 01 03
(210) 508696
(151) 2020 10 12
(441) 2020 02 24
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO
USŁUGOWE SPECJAŁ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Fiesta the joy of eating
(540)

(591) zielony, jasnozielony, żółty, biały
(531) 26.01.02, 26.01.18, 26.11.12, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.13
(510), (511) 29 chrupki owocowe, chrupki ziemniaczane, chipsy ziemniaczane, curry, cukier, daktyle, dżemy, koncentraty bulionu, koncentraty rosołu, konserwy mięsne, konserwy rybne, migdały, orzechy preparowane, owoce w puszkach, owoce kandyzowane, skórki
owocowe, przekąski na bazie owoców, rodzynki, słone przekąski,
kandyzowane przekąski z owoców, warzywa w puszkach, warzywa
suszone, warzywa konserwowane, wiórki kokosowe, 30 słodycze,
wyroby czekoladowe, wyroby cukiernicze, ciasta, kakao, wyroby
z kakao, herbata, kawa, kasze spożywcze, krakersy, lody spożywcze,
makarony, mąka, miód, musztarda, majonez, galaretki owocowe,
płatki kukurydziane, płatki owsiane, przyprawy, ryż, ciastka ryżowe,
płatki śniadaniowe, przekąski z ryżu, przekąski z kukurydzy, przekąski
wieloziarniste, przekąski z pieczywa chrupkiego, sosy mięsne, sosy
pomidorowe, sosy sałatkowe, sos przyprawowy na bazie owoców
i warzyw, sól kuchenna, suchary, spaghetti.
(111) 331687
(220) 2020 01 04
(210) 508700
(151) 2020 10 14
(441) 2020 03 30
(732) STRZELECKI PIOTR JERZY, Sulistrowice (PL)
(540) (znak słowny)
(540)	APTECAR
(510), (511) 12 pojazdy i środki transportu, 35 usługi reklamowe, promocyjne i marketingowe, 39 usługi wynajmu związane z transportem i magazynowaniem, usługi przewozu, transport.
(111) 331688
(220) 2020 01 05
(210) 508707
(151) 2020 10 12
(441) 2020 02 17
(732) SK TRADE STRZAŁKOWSKI KULESZA SPÓŁKA JAWNA,
Białystok (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WMC TOOLS
(540)

(591) niebieski, czerwony, granatowy
(531) 27.05.01, 27.05.05, 29.01.13
(510), (511) 6 drobne wyroby metalowe, 7 urządzenia do obróbki
maszynowej, młoty elektryczne, wkrętarki, wiertarki elektryczne,
szlifierki, śrubokręty silnikowe, maszyny do cięcia, piły elektryczne,
klucze nasadowe, noże elektryczne, elektryczne urządzenia do lutowania, dłuta, maszyny do gwintowania, narzędzia do frezowania,
brzeszczoty do pił maszynowych, prostownice do arkuszy metali,
świdry [maszyny], 8 narzędzia ręczne budowlane do naprawy i konserwacji, młotki, wiertarki ręczne, ręcznie obsługiwane szlifierki, śrubokręty, piły ręczne, klucze [narzędzia], brzeszczoty do pił ręcznych,
imadła, pilniki [narzędzia], przebijaki [narzędzia], świdry, strugi, tarniki, tarki [narzędzia ręczne].
(111) 331689
(220) 2020 01 05
(151) 2020 10 12
(441) 2020 02 17
(732) MONOLIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Biały Bór (PL)

(210) 508709
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i sportowe, usługi gier hazardowych, 43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, usługi w zakresie prowadzenia restauracji, kawiarni,
barów, stołówek, bistro, usługi cateringowe, usługi wynajmowania
sal na posiedzenia, usługi wypożyczania krzeseł, stołów, bielizny
stołowej i zastawy stołowej, wypożyczanie urządzeń gastronomicznych, usługi w zakresie tymczasowego zakwaterowania, usługi hotelarskie, usługi w zakresie rezerwacji miejsc hotelowych.

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WINNA butla
(540)

(591) ciemnoczerwony, szary, biały
(531) 19.07.09, 05.07.10, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.13
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej w zakresie wina, usługi
sprzedaży hurtowej w zakresie wina, usługi informacji handlowej
w zakresie wina.
(111) 331690
(220) 2020 01 07
(151) 2020 10 12
(441) 2020 02 17
(732) TADEUSIAK RAFAŁ MOLII, Częstochowa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Molii
(540)

(210) 508710

(111) 331692
(220) 2020 01 06
(210) 508766
(151) 2020 10 12
(441) 2020 02 24
(732) TORZ MICHAŁ DERMATOLOGIA DERMATOCHIRURGIA
LASEROTERAPIA DERMATOLOGIA ESTETYCZNA DR N. MED.
MICHAŁ TORZ GABINET DERMATOLOGICZNY, Wrocław (PL)
(540) (znak słowny)
(540) DERMACEUM
(510), (511) 3 mydła, środki perfumeryjne, olejki eteryczne, kosmetyki, płyny do pielęgnacji włosów, środki do czyszczenia zębów, 42
badania oraz usługi,-naukowe i techniczne oraz ich projektowanie,
44 usługi medyczne, usługi w zakresie higieny i urody dla ludzi.
(111) 331693
(220) 2020 01 07
(151) 2020 10 12
(441) 2020 02 17
(732) WIĘCEK BOGDAN BUDMAT, Płock (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Sara
(540)

(210) 508772

(591) czarny, biały, szary
(531) 03.13.01, 26.04.01, 26.04.05, 26.04.15, 27.05.01, 27.05.05,
29.01.13
(510), (511) 28 huśtawki, kołyski dla niemowląt, namioty do zabawy
w pomieszczeniach, maty z puzzli piankowych [zabawki], zabawki
rozwojowe dla niemowląt.
(111) 331691
(220) 2020 01 05
(210) 508715
(151) 2020 10 13
(441) 2020 02 10
(732) STEINHOFF BOGDAN ZARZĄD REALNOŚCI PAŁAC SPISKI,
Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	HAWEŁKA
(540)

(591) zielony, złoty
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 30 wyroby cukiernicze, ciasta, tarty i ciasteczka, cukry,
naturalne słodziki, polewy cukiernicze i nadzienia, produkty pszczele, cukierki, batony i guma do żucia, czekolada, lód, lody spożywcze,
mrożone jogurty i sorbety, gotowe desery jako wyroby cukiernicze,
wyroby piekarnicze, chleb, 32 piwo i produkty piwowarskie, napoje bezalkoholowe, bezalkoholowe preparaty do produkcji napojów,
33 napoje alkoholowe z wyjątkiem piwa, preparaty do produkcji
napojów alkoholowych, cydr, preparaty alkoholowe do sporządzania napojów, 35 doradztwo w zakresie organizacji i prowadzenia
działalności gospodarczej, zarządzanie działalnością gospodarczą,
usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, reklama, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, usługi sprzedaży hurtowej
lub detalicznej świadczone w sklepie, supermarkecie, magazynie
fabrycznym lub celnym, w hurtowni, w sprzedaży bezpośredniej,
obnośnej i internetowej artykułów żywnościowych, kosmetyków,
produktów leczniczych, napojów alkoholowych, 41 usługi w zakresie działalności rekreacyjnej i sportowej, usługi w zakresie organizowania i obsługi przyjęć i balów, konferencji, sympozjów, wykładów,
szkoleń i zjazdów, organizowanie konferencji, wystaw i konkursów,
usługi edukacyjne i instruktażowe, doradztwo w zakresie planowania przyjęć, usługi wynajmu związane ze sprzętem i obiektami dla
edukacji, rozrywki, sportu i kultury, usługi klubów i dyskotek, usługi
rezerwacji biletów na atrakcje i wydarzenia edukacyjne, rozrywkowe

(591) czerwony, granatowy
(531) 10.03.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 6 metalowe materiały budowlane, blachodachówki.
(111) 331694
(220) 2020 01 07
(151) 2020 10 13
(441) 2020 03 02
(732) SUPADY MARIUSZ, Piotrków Trybunalski (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KOALA DRINK PREMIUM BEVERAGE
(540)

(210) 508775

(591) szary, jasnoszary, ciemnoszary
(531) 29.01.06, 27.05.01, 26.11.03, 26.11.05, 03.01.14, 11.03.01
(510), (511) 32 napoje bezalkoholowe, woda, 33 napoje alkoholowe.
(111) 331695
(220) 2020 01 07
(210) 508778
(151) 2020 10 12
(441) 2020 02 24
(732) MRÓZ KRZYSZTOF KOSZULLAND, Łódź (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Koszulland
(510), (511) 25 bielizna osobista, koszule, koszule z krótkimi rękawami, koszulki z krótkim rękawem, krawaty, alby, czapki jako nakrycia
głowy, dzianina [odzież], garnitury, gorsy koszul, kamizelki, karczki
koszul, kombinezony [odzież], kurtki [odzież], mankiety, odzież.
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(111) 331696
(220) 2020 01 07
(151) 2020 10 12
(441) 2020 02 24
(732) MRÓZ KRZYSZTOF KOSZULLAND, Łódź (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Koszulland
(540)

(210) 508779

(591) czerwony, niebieski
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 25 bielizna osobista, koszule, koszule z krótkimi rękawami, koszulki z krótkim rękawem, krawaty, alby, czapki jako nakrycia
głowy, dzianina [odzież], garnitury, gorsy koszul, kamizelki, karczki
koszul, kombinezony [odzież], kurtki [odzież], mankiety, odzież.
(111) 331697
(220) 2020 01 08
(151) 2020 10 13
(441) 2020 02 24
(732) DOXYCHAIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) doxy chain
(540)

(210) 508808

(591) fioletowy
(531) 26.04.01, 26.04.09, 27.05.01, 29.01.05
(510), (511) 42 przechowywanie danych za pośrednictwem łańcucha blokowego [blockchain], certyfikacja danych za pośrednictwem
łańcucha blokowego [blockchain], projektowanie, opracowywanie
i programowanie oprogramowania komputerowego, programowanie oprogramowania do platform handlu elektronicznego, rozwój,
programowanie i wdrażanie oprogramowania komputerowego,
programowanie oprogramowania do platform informacyjnych w Internecie, programowanie oprogramowania komputerowego do odczytu, transmisji i organizowania danych, programowanie komputerowe w zakresie systemów do przetwarzania i przesyłania danych,
programowanie oprogramowania operacyjnego do uzyskiwania
dostępu i użytkowania sieci do przetwarzania w chmurze obliczeniowej, usługi doradcze i informacyjne związane z projektowaniem,
programowaniem i utrzymywaniem oprogramowania komputerowego, programowanie oprogramowania telekomunikacyjnego, programowanie programów do przetwarzania danych.
(111) 331698
(220) 2020 01 08
(210) 508815
(151) 2020 10 13
(441) 2020 03 02
(732) TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO KRAKSYSTEM SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków (PL)
(540) (znak słowny)
(540) KRAK-SYSTEM
(510), (511) 36 administrowanie domami czynszowymi, agencje
nieruchomości, organizowanie finansowania projektów budowlanych, organizowanie wynajmu nieruchomości, pobieranie czynszu,
pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, wycena nieruchomości, wynajem mieszkań, wynajem powierzchni biurowej, wynajem
zakwaterowania [mieszkania], zarządzanie nieruchomością, usługi
wynajmu mieszkań, usługi zarządzania nieruchomościami w zakresie osiedli mieszkaniowych, administrowanie sprawami finansowymi
dotyczącymi nieruchomości, doradztwo w zakresie nieruchomości,
finansowanie konsorcjalne nieruchomości, finansowanie projektów
deweloperskich, organizowanie finansowania w zakresie operacji
budowlanych, organizowanie finansowania zakupu nieruchomości,
organizowanie ograniczonej własności nieruchomości, organizowanie wynajmu mieszkań, pomoc w zakresie nabywania nieruchomości i w zakresie udziałów finansowych w nieruchomościach, pomoc
w zakupie nieruchomości, usługi powiernicze w zakresie nieruchomości, usługi nabywania gruntu, udzielanie informacji dotyczących
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nieruchomości, usługi związane ze współwłasnością nieruchomości,
usługi związane z majątkiem nieruchomym, usługi zarządzania nieruchomościami związane z lokalami do handlu detalicznego, usługi
zarządzania nieruchomościami związane z lokalami biurowymi, usługi zarządzania nieruchomościami związane z budynkami mieszkalnymi, usługi zarządzania nieruchomościami w zakresie kompleksów
budynków, usługi zarządzania nieruchomościami w zakresie budynków handlowych, usługi zarządzania majątkiem i nieruchomościami,
zarządzanie lokalami niemieszkalnymi, zarządzanie portfelem nieruchomości, zarządzanie gruntami, zarządzanie domami, zarządzanie
budynkami, 37 budownictwo, nadzór budowlany, budownictwo
mieszkaniowe, budowa bloków mieszkalnych, budowa nieruchomości mieszkalnych, budowa lokali socjalnych, usługi doradcze i informacyjne dotyczące budownictwa, usługi budowlane w zakresie
budynków mieszkalnych, usługi budowlane, wznoszenie obszarów
mieszkalnych, zarządzanie projektami na miejscu inwestycji w zakresie konstruowania budynków, zarządzanie projektami budowlanymi
na terenie budowy, zagospodarowywanie gruntu pod zabudowę.

(111) 331699
(220) 2020 01 08
(210) 508817
(151) 2020 10 13
(441) 2020 03 02
(732) TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
KRAK-SYSTEM SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KS
(540)

(591) biały, żółty
(531) 29.01.12, 27.05.01, 24.01.05, 26.04.01, 24.01.15
(510), (511) 36 administrowanie domami czynszowymi, agencje
nieruchomości, organizowanie finansowania projektów budowlanych, organizowanie wynajmu nieruchomości, pobieranie czynszu,
pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, wycena nieruchomości, wynajem mieszkań, wynajem powierzchni biurowej, wynajem
zakwaterowania [mieszkania], zarządzanie nieruchomością, usługi
wynajmu mieszkań, usługi zarządzania nieruchomościami w zakresie osiedli mieszkaniowych, administrowanie sprawami finansowymi
dotyczącymi nieruchomości, doradztwo w zakresie nieruchomości,
finansowanie konsorcjalne nieruchomości, finansowanie projektów
deweloperskich, organizowanie finansowania w zakresie operacji
budowlanych, organizowanie finansowania zakupu nieruchomości,
organizowanie ograniczonej własności nieruchomości, organizowanie wynajmu mieszkań, pomoc w zakresie nabywania nieruchomości i w zakresie udziałów finansowych w nieruchomościach, pomoc
w zakupie nieruchomości, usługi powiernicze w zakresie nieruchomości, usługi nabywania gruntu, udzielanie informacji dotyczących
nieruchomości, usługi związane ze współwłasnością nieruchomości,
usługi związane z majątkiem nieruchomym, usługi zarządzania nieruchomościami związane z lokalami do handlu detalicznego, usługi
zarządzania nieruchomościami związane z lokalami biurowymi, usługi zarządzania nieruchomościami związane z budynkami mieszkalnymi, usługi zarządzania nieruchomościami w zakresie kompleksów
budynków, usługi zarządzania nieruchomościami w zakresie budynków handlowych, usługi zarządzania majątkiem i nieruchomościami,
zarządzanie lokalami niemieszkalnymi, zarządzanie portfelem nieruchomości, zarządzanie gruntami, zarządzanie domami, zarządzanie
budynkami, 37 budownictwo, nadzór budowlany, budownictwo
mieszkaniowe, budowa bloków mieszkalnych, budowa nieruchomości mieszkalnych, budowa lokali socjalnych, usługi doradcze i informacyjne dotyczące budownictwa, usługi budowlane w zakresie
budynków mieszkalnych, usługi budowlane, wznoszenie obszarów
mieszkalnych, zarządzanie projektami na miejscu inwestycji w zakresie konstruowania budynków, zarządzanie projektami budowlanymi
na terenie budowy, zagospodarowywanie gruntu pod zabudowę.
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(111) 331700
(220) 2020 01 09
(210) 508839
(151) 2020 10 12
(441) 2020 04 20
(732)	ABSZTYFIKANT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bieżuń (PL)
(540) (znak słowny)
(540) nadwyraz.com
(510), (511) 35 reklama, zarządzanie w działalności handlowej, administrowanie działalności handlowej, sprzedaż ubrań, obuwia, nakryć
głowy, ubrań dziecięcych, koszulek z nadrukami, koszulek, T-shirtów,
sprzedaż wyrobów ze skóry i imitacji skóry, sprzedaż parasolek, parasoli, toreb, saszetek, pasków, portfeli, etui na klucze, tornistrów,
plecaków, torebek, smyczy, usługi reklamowe, usługi prowadzenia
sklepu internetowego w zakresie sprzedaży odzieży, reklama za pośrednictwem sieci internetowej, udostępnianie reklam, usługi dotyczące public relations, usługi agencji reklamowej, publikowanie
i rozpowszechnianie tekstów reklamowych za pośrednictwem środków masowego przekazu, uaktualnianie materiału reklamowego,
rozpowszechnianie materiałów reklamowych, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, wynajem powierzchni na cele reklamowe,
reklamy prasowe, usługi edytorskie, obróbka tekstów reklamowych,
sondaże, usługi w zakresie dystrybucji i doręczania prospektów i próbek reklamowych, usługi badania opinii publicznej, badania rynku
mediów i reklamy, pozyskiwanie i systematyzacja danych w komputerowych bazach danych, promocja sprzedaży dla osób trzecich,
udostępnianie narzędzi elektronicznych do wspierania prowadzenia
działalności gospodarczej, zarządzanie zbiorami informatycznymi,
udostępnianie informacji gospodarczych, zgromadzenie na rzecz
osób trzecich towarów i usług z nimi związanych pozwalające na swobodne oglądanie i kupowanie w sklepie i hurtowni, w tym prowadzenie sklepu internetowego z następującymi towarami: odzież, odzież
damska, odzież męska, odzież dziecięca, bandany na szyję, berety,
bezrękawniki, bielizna, bielizna nocna, bielizna damska, bielizna
męska, biustonosze, boa na szyję, chusty, apaszki, garnitury, getry,
gorsety, halki, kalesony, kalosze, kapelusze, koszule, kurtki, legginsy,
nakrycia głowy, obuwie, odzież z imitacji skóry, odzież ze skóry, palta,
płaszcze, peleryny, piżamy, płaszcze kąpielowe, szlafroki, podkoszulki, podwiązki, podwiązki do pończoch, pończochy, prochowce, rajstopy, rękawiczki, sandały, skarpetki, spodnie, spódnice, stroje kąpielowe, sukienki, swetry, szaliki, szelki, T-shirty, ubrania damskie, ubrania
męskie, ubrania dziecięce, publikacje elektroniczne.
(111) 331701
(220) 2020 01 09
(210) 508841
(151) 2020 10 12
(441) 2020 04 20
(732) DECORA SPÓŁKA AKCYJNA, Środa Wielkopolska (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TITANIUM NANO-LAYER antiscratch
(540)

(531) 01.13.15, 26.04.02, 27.05.01
(510), (511) 19 podłogi niemetalowe, podłogi wykonane z PCV (polichlorek winylu) i minerałów takich jak na przykład: kwarc, piasek,
hydroksykrzemian magnezu, talk, węglan wapnia, kreda, podłogi
wykonane z poliuretanu i minerałów takich jak na przykład: kwarc,
piasek, hydroksykrzemian magnezu, talk, węglan wapnia, kreda,
podłogi wykonane z polipropylenu i minerałów takich jak na przykład: kwarc, piasek, hydroksykrzemian magnezu, talk, węglan wapnia, kreda, podłogi wykonane z PET (poli(tereftalan etylenu)) i minerałów takich jak na przykład: kwarc, piasek, hydroksykrzemian
magnezu, talk, węglan wapnia, kreda, podłogi wykonane z polietylenu i minerałów takich jak na przykład: kwarc, piasek, hydroksykrzemian magnezu, talk, węglan wapnia, kreda, 35 usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej podłóg niemetalowych.
(111) 331702
(220) 2020 01 09
(151) 2020 10 14
(441) 2020 03 23
(732) BIOVENA HEALTH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BIOVENA HEALTH
(540)

(591) czerwony, czarny, szary, biały
(531) 26.01.06, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 3 środki perfumeryjne, olejki eteryczne, kosmetyki, płyny do pielęgnacji włosów, środki do czyszczenia zębów, 5 produkty
farmaceutyczne i weterynaryjne, środki sanitarne do celów medycznych, substancje dietetyczne do celów leczniczych, żywność dla niemowląt, plastry i materiały opatrunkowe.
(111) 331703
(220) 2020 01 09
(210) 508855
(151) 2020 10 12
(441) 2020 04 20
(732) TARCZYŃSKI SPÓŁKA AKCYJNA, Ujeździec Mały (PL)
(540) (znak słowny)
(540) VEGENOSSI
(510), (511) 29 kabanosy wegetariańskie, wędliny wegetariańskie,
substytuty mięsa, roślinne substytuty mięsa, kiełbaski wegetariańskie, pasztet warzywny, gotowe posiłki składające się głównie z substytutów mięsa, substytuty drobiu, przekąski na bazie orzechów,
przekąski na bazie soi, przekąski na bazie tofu, przekąski na bazie warzyw, przystawki na bazie warzyw, przeciery warzywne, sałatki warzywne, hummus, tofu, burgery sojowe, burgery warzywne, gotowe
produkty z warzyw, kotlety sojowe, kotlety z tofu, mrożone gotowe
posiłki składające się głównie z warzyw, substytuty mięsa na bazie
warzyw, warzywa mrożone, warzywa rosołowe, koncentraty zup,
kostki bulionowe, mieszanki do zup, pasty do zup, wywar, bulion,
wywar z warzyw, zupy, surowce do produkcji tłuszczy jadalnych,
tłuszcze jadalne, mieszanka olejów [do celów spożywczych], oleje jadalne, przekąski na bazie mleka, przekąski na bazie sera, mięso i wędliny, mięso gotowe do spożycia, mięso gotowane, mięsa wędzone,
suszone mięso, mięso mrożone, mięso liofilizowane, mięso mielone
[mięso siekane], przekąski mięsne, szynka, kabanosy, surowe kiełbasy, 30 bagietki z nadzieniem, bułki nadziewane, kanapki, chipsy
[produkty zbożowe], zawijana kanapka typu wrap, paszteciki, placki
z nadzieniem z warzyw, naleśniki, krakersy o smaku warzyw, puddingi, pierożki ravioli, pizza, calzone [rodzaj pizzy w kształcie pieroga],
lasagne, makarony zawierające nadzienia, cheeseburgery, ciasto
makaronowe nadziewane, ciasta drożdżowe z nadzieniem z warzyw,
mrożone produkty z ciasta nadziewane warzywami, miękkie precle,
dania gotowe suche lub w płynie, zawierające głównie ryż, muesli,
dodatki glutenowe do celów kulinarnych, dodatki smakowe i przyprawy, dodatki smakowe z mięsa, przyprawy, mieszanki przypraw,
przyprawy do pieczenia, marynaty, sosy, pesto [sos], zioła do celów
spożywczych, preparaty do przygotowywania sosów do pieczeni,
przekąski na bazie zbóż, solone wyroby piekarnicze, mięso w cieście
[gotowe], kanapki z mięsem, mrożone paszteciki z mięsem i warzywami, paszteciki z kiełbaskami, wyroby piekarnicze składające się
z warzyw i mięsa, gotowy lunch w pudełku składający się z ryżu,
z dodatkiem mięsa, ryby lub warzyw.
(111) 331704
(220) 2020 01 09
(210) 508860
(151) 2020 10 12
(441) 2020 04 20
(732) KACZMARCZYK MARIUSZ KANON PIĘKNA, Nowy Sącz (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Kanon Piękna Zachwyć Sobą Świat
(540)

(210) 508848
(591) biały, beżowy
(531) 02.03.01, 26.01.01, 27.05.01, 29.01.12
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(510), (511) 35 sprzedaż detaliczna lub hurtowa produktów kosmetycznych i pielęgnacyjnych, 44 usługi kosmetyczne, zabiegi kosmetyczne, usługi spa, usługi manicure i pedicure, elektroliza kosmetyczna, analiza kosmetyczna, zabiegi kosmetyczne dla ciała, zabiegi
kosmetyczne dla twarzy, zabiegi kosmetyczne dla włosów, laserowy
zabieg kosmetyczny pajączków, kosmetyczny zabieg laserowy skóry,
usługi kosmetycznej pielęgnacji ciała, elektroliza do celów kosmetycznych, kosmetyczne usuwanie laserem zbędnych włosów, nakładanie produktów kosmetycznych na twarz, usługi w zakresie porad
kosmetycznych, nakładanie produktów kosmetycznych na ciało,
elektroliza kosmetyczna w celu usuwania owłosienia, kosmetyczny
zabieg laserowy na wzrost włosów, kosmetyczne usuwanie żylaków
za pomocą lasera, wstrzykiwalne kuracje wypełniaczami do celów
kosmetycznych, masaże, masaż tkanek głębokich, informacje dotyczące masażu, usługi zabiegów na cellulit, usuwanie cellulitu z ciała,
usługi lecznicze dotyczące usuwania cellulitu, usługi mikrodermabrazji, usługi w zakresie krioterapii, usługi doradztwa dotyczącego
makijażu i nakładania makijażu, usługi w zakresie makijażu permanentnego, usługi kosmetyczne w zakresie wykonywania makijażu,
usługi w zakresie laserowego odmładzania skóry, usługi w zakresie
naciągania skóry za pomocą lasera, laserowe usuwanie żylaków,
usługi w zakresie pielęgnacji skóry, usługi doradcze związane z pielęgnacją skóry, zabiegi depilacyjne, gabinety pielęgnacji skóry.

(111) 331705
(220) 2020 01 10
(210) 508885
(151) 2020 10 12
(441) 2020 04 20
(732)	GRUPA LOTOS SPÓŁKA AKCYJNA, Gdańsk (PL)
(540) (znak słowny)
(540) LOTOS AURUM
(510), (511) 4 oleje silnikowe, oleje do silników samochodowych, oleje do smarowania, oleje mineralne, oleje smarowe jako oleje hydrauliczne, oleje syntetyczne, oleje smarowe [smary przemysłowe], oleje
smarowe do silników pojazdów mechanicznych, syntetyczne oleje
do smarowania, oleje półsyntetyczne.
(111) 331706
(220) 2020 01 10
(151) 2020 10 14
(441) 2020 03 23
(732) ŹRODOWSKI TOMASZ, Turobin (PL)
(540) (znak graficzny)
(540)
(540)

(210) 508886
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(540)

(591) czarny, szary, żółty
(531) 14.01.10, 15.01.21, 27.05.01, 27.05.11, 29.01.13
(510), (511) 7 pistolety natryskowe, pistolety natryskowe pneumatyczne, pistolety natryskowe elektryczne, pistolety smarownicze
[maszyny], pistolety natryskowe [maszyny], pistolety natryskowe [narzędzia], pistolety do malowania, pistolety natryskowe do malowania,
pistolety natryskowe do powlekania proszkowego, pistolety natryskowe do nakładania farb, zautomatyzowane pistolety natryskowe
do malowania, pistolety do powlekania poprzez rozpylanie jonowe,
pistolety do maszyn rozpylających sprężone płyny, pistolety do maszyn rozpylających na sprężone powietrze, maszyny do malowania
z pistoletami do malowania, zrobotyzowane pistolety do maszyn rozpylających na sprężone powietrze, urządzenia do malowania, zautomatyzowane maszyny do malowania, maszyny natryskujące beton,
głowice natryskowe [części maszyn], maszyny do nanoszenia cienkiej
warstwy farby, maszyny rozpylające farbę, maszyny do macerowania,
maszyny do przetwarzania mięsa, maszyny do przygotowywania
żywności [przemysłowe], elektryczne maszyny obierające do przygotowywania żywności, maszyny elektryczne do użytku przy przyrządzaniu żywności, opryskiwacze [maszyny], akcesoria rozpylające
[części maszyn], przyrządy [maszyny] do rozpylania, dysze rozpylające
będące częściami maszyn, urządzenia do pracy z proszkami [maszyny], maszyny i urządzenia do przetwarzania i przygotowywania żywności i napojów, opryskiwacze [maszyny] rolnicze, opryskiwacze [maszyny] ogrodnicze, lance opryskiwaczy podłączane do ciśnieniowych
maszyn czyszczących, maszyny do mycia [elektryczne], maszyny
do mycia i szczotkowania, maszyny do czyszczenia i mycia powierzchni zewnętrznych, urządzenia myjące, maszyny natryskujące materiały
budowlane, maszyny rozpylające roztwory wapna, maszyny do klejenia materiałami budowlanymi, maszyny do wykańczania narożników,
klejarki (maszyny do nakładania kleju), fugownice (maszyny do nakładania fugi), maszyny do aplikacji materiałów budowlanych, pianownice, maszyny do wytwarzania piany aktywnej do mycia, lance opryskowe, maszyny do nastrzykiwania mięs, maszyny do aplikacji surowców
spożywczych, 8 pistolety [narzędzia ręczne].
(111) 331708
(220) 2020 01 10
(210) 508890
(151) 2020 10 13
(441) 2020 03 09
(732)	EPITRESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) tajko
(540)

(591) granatowy, żółty, czerwony
(531) 26.01.05, 29.01.13
(510), (511) 36 agencje ubezpieczeniowe, ubezpieczeniowe usługi
brokerskie, doradztwo ubezpieczeniowe, usługi informacyjne związane z ubezpieczeniem, pośrednictwo ubezpieczeniowe, ubezpieczenia budynków, ubezpieczenia mieszkań, ubezpieczenia towarów,
ubezpieczenia medyczne, ubezpieczenia hipoteczne, ubezpieczenia
biur, ubezpieczenia pojazdów, ubezpieczenia komunikacyjne, ubezpieczenia na życie, ubezpieczenia od wypadków, ubezpieczenia
podróżne, ubezpieczenia majątkowe (nieruchomości), zarządzanie
ubezpieczeniami grupowymi, ubezpieczenia dla przedsiębiorców,
administrowanie planami ubezpieczeniowymi, usługi ubezpieczeniowe dotyczące funduszy emerytalnych, usługi informacyjne i konsultacyjne w zakresie ubezpieczeń i finansów.
(111) 331707
(220) 2020 01 10
(151) 2020 10 12
(441) 2020 03 02
(732)	GŁUSEK ANDRZEJ, Olbrachcice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) INOX-SPRAYER TECHNOLOGY

(210) 508888

(591) jasnobrązowy, zielony, biały
(531) 05.03.13, 05.03.15, 27.05.01, 27.05.08, 29.01.13
(510), (511) 29 suszone mango, suszone daktyle, suszone figi, śliwki
suszone, suszone truskawki, warzywa suszone, suszone owoce, suszone orzechy, suszone orzechy kokosowe, jadalne suszone kwiaty,
skórki owocowe [suszone purée owocowe], warzywa gotowane, gotowane owoce, gotowane orzechy, przekąski z owoców, przekąski
na bazie owoców, przekąski na bazie orzechów, przekąski na bazie
warzyw, przekąski na bazie mleka, przekąski na bazie kokosu, przekąski na bazie suszonych owoców, napoje na bazie mleka kokosowego,
desery owocowe, orzechy konserwowane, warzywa konserwowane,
owoce konserwowane, nadzienie bakaliowe [owoce konserwowane],
owoce konserwowane w plasterkach, w słoikach, produkty z suszonych owoców, pokrojone owoce, mieszanki przekąsek składające się
z suszonych owoców i orzechów przetworzonych, mieszanki przekąsek składające się z przetworzonych owoców i przetworzonych
orzechów, wiórki kokosowe, płatki kokosowe, nasiona, przetworzone, batony organiczne na bazie orzechów i ziaren, chipsy owocowe,
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chipsy warzywne, chipsy na bazie warzyw, 30 suszone zioła do celów
kulinarnych, zbitki owsiane zawierające suszone owoce, słodycze gotowane, gotowane wyroby cukiernicze, słodycze z gotowanego cukru, przekąski wieloziarniste, przekąski wytwarzane z muesli, przekąski z produktów zbożowych, przekąski słone na bazie mąki, przekąski
składające się głównie z wyrobów cukierniczych, mąka kokosowa
przeznaczona do spożycia przez ludzi, makaroniki kokosowe, desery czekoladowe, desery z muesli, wiórki do wyrobów cukierniczych
z masła orzechowego, chipsy zbożowe, chipsy ryżowe, mieszanki
spożywcze składające się z płatków zbożowych i suszonych owoców,
mieszanki do nadzienia [artykuły spożywcze], cukry, naturalne słodziki, polewy cukiernicze i nadzienia, produkty pszczele, ziarna przetworzone, skrobia i wyroby z tych towarów, preparaty do pieczenia
i drożdże, przetworzone ziarna, sól, przyprawy i dodatki smakowe,
kakao, mieszanki kakaowe, wyroby z kakao, żywność na bazie kakao,
kawa, herbata, kakao i namiastki tych towarów, czekolada, wyroby
cukiernicze z czekolady, batoniki na bazie czekolady będące zamiennikami posiłków, czekoladki, chipsy kukurydziane o smaku warzyw,
chipsy kukurydziane, wyroby cukiernicze, ciasta, tarty i ciasteczka,
wyroby cukiernicze, preparaty zbożowe, słodycze czekoladowe, słodycze nielecznicze, słodycze owocowe, słodycze zawierające owoce,
słodycze o smaku owocowym, chrupki zbożowe.

makaronowe nadziewane, ciasta drożdżowe z nadzieniem z warzyw,
mrożone produkty z ciasta nadziewane warzywami, miękkie precle,
dania gotowe suche lub w płynie, zawierające głównie ryż, muesli,
dodatki glutenowe do celów kulinarnych, dodatki smakowe i przyprawy, przyprawy, mieszanki przypraw, przyprawy do pieczenia,
marynaty, sosy, pesto [sos], zioła do celów spożywczych, preparaty
do przygotowywania sosów do pieczeni, przekąski na bazie zbóż, solone wyroby piekarnicze, placki bez mięsa, zagęszczacze warzywne,
papki warzywne (sosy-żywność), placki z nadzieniem z warzyw, wyroby piekarnicze z warzywami.

(111) 331709
(220) 2020 01 10
(210) 508893
(151) 2020 10 13
(441) 2020 04 20
(732) MAKOWSKI PAWEŁ ANDRZEJ MEDIASERWIS, Jaworzno (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	GREENCELLULE
(540)

(591) pomarańczowy, czarny
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 oprogramowanie komputerowe w zakresie obsługiwania sklepów online, aplikacje mobilne w zakresie obsługiwania sklepów online, oprogramowanie komputerowe do obsługi forów i komunikatorów internetowych, aplikacje mobilne używane do obsługi
forów i komunikatorów internetowych, 35 obsługa rynków on-line
w celu umożliwienia negocjacji transakcji handlowych między osobami trzecimi podczas sprzedaży i zakupu towarów, udostępnianie
przestrzeni reklamowej on-line dla osób trzecich, usługi w zakresie
ogłoszeń drobnych, udostępnianie przestrzeni reklamowej on-line
w zakresie ogłoszeń drobnych, usługi reklamowe i promocyjne, usługi porównywania cen, pomoc w prowadzeniu przedsiębiorstw handlowych polegająca na: udostępnianiu witryny internetowej w światowej sieci komputerowej, za pomocą której osoby trzecie mogą
oferować i zaopatrywać się w towary i usługi, umieszczać, określać
status oraz realizować zlecenia i zamówienia handlowe, zawierać
umowy i dokonywać transakcji, usługi handlu online w odniesieniu
do licytacji elektronicznych oraz oceny online z tym związane, 38 zapewnianie dostępu do treści, stron internetowych i portali, udostępnianie internetowego forum dyskusyjnego, udostępnianie internetowego forum dyskusyjnego za pomocą strony internetowej, 42 usługi
komputerowe, mianowicie udostępnianie wyszukiwarki produktów
w ramach serwisu internetowego, tworzenie i utrzymywanie, w imieniu osób trzecich, informatycznych systemów marketingowych dostępnych przez Internet, oprogramowanie jako usługa (SaaS) w zakresie obsługiwania sklepów online, oprogramowanie jako usługa
(SaaS) do obsługi forów i komunikatorów internetowych.

(591) zielony, biały
(531) 26.13.01, 27.05.01, 29.01.03
(510), (511) 42 projektowanie dekoracji wnętrz, projektowanie graficzne materiałów promocyjnych, projektowanie mody, projektowanie opakowań, stylizacja [wzornictwo przemysłowe], usługi graficzne, wzornictwo przemysłowe.
(111) 331710
(220) 2020 01 10
(210) 508895
(151) 2020 10 13
(441) 2020 03 02
(732) TARCZYŃSKI SPÓŁKA AKCYJNA, Ujeździec Mały (PL)
(540) (znak słowny)
(540)	NIEMSO
(510), (511) 29 kabanosy wegetariańskie, wędliny wegetariańskie,
substytuty mięsa, roślinne substytuty mięsa, kiełbaski wegetariańskie, pasztet warzywny, gotowe posiłki składające się głównie z substytutów mięsa, substytuty drobiu, przekąski na bazie orzechów,
przekąski na bazie soi, przekąski na bazie tofu, przekąski na bazie warzyw, przystawki na bazie warzyw, przeciery warzywne, sałatki warzywne, hummus, tofu, burgery sojowe, burgery warzywne, gotowe
produkty z warzyw, kotlety sojowe, kotlety z tofu, mrożone gotowe
posiłki składające się głównie z warzyw, substytuty mięsa na bazie
warzyw, warzywa mrożone, warzywa rosołowe, koncentraty zup,
kostki bulionowe, mieszanki do zup, pasty do zup, wywar, bulion,
wywar z warzyw, zupy, surowce do produkcji tłuszczy jadalnych,
tłuszcze jadalne, mieszanka olejów [do celów spożywczych], oleje
jadalne, przekąski na bazie mleka, przekąski na bazie sera, sałatki
z roślin strączkowych, rośliny strączkowe przetworzone, konserwowe rośliny strączkowe, suche nasiona roślin strączkowych, nasiona
roślin strączkowych w puszce, pasty na bazie roślin strączkowych,
oleje roślinne do celów spożywczych, tłuszcze roślinne do celów
spożywczych, przetworzone owoce, warzywa i grzyby (w tym orzechy i nasiona roślin strączkowych), formowane teksturowane białko
roślinne do użytku jako substytut mięsa, warzywa przetworzone, pasty warzywne, gotowe dania warzywne, potrawy gotowe składające
się głównie z warzyw, 30 bagietki z nadzieniem, bułki nadziewane,
kanapki, chipsy [produkty zbożowe], zawijana kanapka typu wrap,
paszteciki, placki z nadzieniem z warzyw, naleśniki, krakersy o smaku warzyw, puddingi, pierożki ravioli, pizza, calzone [rodzaj pizzy
w kształcie pieroga], lasagne, makarony zawierające nadzienia, ciasto

(111) 331711
(220) 2020 01 10
(151) 2020 10 13
(441) 2020 04 20
(732)	ALLEGRO.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) allegro Gadane
(540)

(210) 508896

(111) 331712
(220) 2020 01 10
(210) 508897
(151) 2020 10 13
(441) 2020 04 20
(732)	ALLEGRO.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań (PL)
(540) (znak słowny)
(540)	ALLEGRO GADANE
(510), (511) 9 oprogramowanie komputerowe w zakresie obsługiwania sklepów online, aplikacje mobilne w zakresie obsługiwania sklepów online, oprogramowanie komputerowe do obsługi forów i komunikatorów internetowych, aplikacje mobilne używane do obsługi
forów i komunikatorów internetowych, 35 obsługa rynków on-line
w celu umożliwienia negocjacji transakcji handlowych między osobami trzecimi podczas sprzedaży i zakupu towarów, udostępnianie
przestrzeni reklamowej on-line dla osób trzecich, usługi w zakresie
ogłoszeń drobnych, udostępnianie przestrzeni reklamowej on-line
w zakresie ogłoszeń drobnych, usługi reklamowe i promocyjne, usługi porównywania cen, pomoc w prowadzeniu przedsiębiorstw handlowych polegająca na: udostępnianiu witryny internetowej w światowej sieci komputerowej, za pomocą której osoby trzecie mogą
oferować i zaopatrywać się w towary i usługi, umieszczać, określać
status oraz realizować zlecenia i zamówienia handlowe, zawierać
umowy i dokonywać transakcji, usługi handlu online w odniesieniu
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do licytacji elektronicznych oraz oceny online z tym związane, 38 zapewnianie dostępu do treści, stron internetowych i portali, udostępnianie internetowego forum dyskusyjnego, udostępnianie internetowego forum dyskusyjnego za pomocą strony internetowej, 42 usługi
komputerowe, mianowicie udostępnianie wyszukiwarki produktów
w ramach serwisu internetowego, tworzenie i utrzymywanie, w imieniu osób trzecich, informatycznych systemów marketingowych dostępnych przez Internet, oprogramowanie jako usługa (SaaS) w zakresie obsługiwania sklepów online, oprogramowanie jako usługa
(SaaS) do obsługi forów i komunikatorów internetowych.

(111) 331713
(220) 2020 01 10
(210) 508898
(151) 2020 10 13
(441) 2020 04 20
(732)	ALLEGRO.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań (PL)
(540) (znak słowny)
(540)	ALLEGROMAT
(510), (511) 6 skrzynki na listy oraz paczki metalowe, pojemniki metalowe do przechowywania, sortowania, nadawania i odbioru przesyłek
listowych, paczek oraz towarów, kontenery metalowe do przechowywania, sortowania, nadawania i odbioru przesyłek listowych i paczek
oraz towarów, 7 urządzenia automatyczne zawierające skrytki pocztowe służące do przyjmowania, sortowania oraz wydawania i nadawania paczek, przesyłek i towarów oraz części do tych urządzeń, 9 oprogramowanie komputerowe w zakresie obsługiwania sklepów online,
aplikacje mobilne w zakresie obsługiwania sklepów online, oprogramowanie komputerowe używane w transporcie i dostawie towarów,
aplikacje mobilne używane w transporcie i dostawie towarów, automatyczne urządzenia elektroniczne służące do przyjmowania, sortowania,
czasowego przechowywania, nadawania i wydawania paczek, listów,
przesyłek, towarów, terminale służące do nadawania, przechowywania, odbioru i przesyłania listów, paczek, przesyłek, towarów, urządzenia i programy komputerowe do obsługi elektronicznych systemów
powiadamiania za pośrednictwem sms lub Internetu, programy komputerowe do obsługi płatności, bankomaty, wpłatomaty, 35 obsługa
rynków on-line w celu umożliwienia negocjacji transakcji handlowych
między osobami trzecimi podczas sprzedaży i zakupu towarów, udostępnianie przestrzeni reklamowej on-line dla osób trzecich, usługi
w zakresie ogłoszeń drobnych, udostępnianie przestrzeni reklamowej
on-line w zakresie ogłoszeń drobnych, usługi reklamowe i promocyjne, usługi porównywania cen, pomoc w prowadzeniu przedsiębiorstw
handlowych polegająca na: udostępnianiu witryny internetowej
w światowej sieci komputerowej, za pomocą której osoby trzecie mogą
oferować i zaopatrywać się w towary i usługi, umieszczać, określać status oraz realizować zlecenia i zamówienia handlowe, zawierać umowy
i dokonywać transakcji, usługi handlu online w odniesieniu do licytacji
elektronicznych oraz oceny online z tym związane, usługi w zakresie
kolportażu materiałów reklamowych, usługi rozpowszechniania ogłoszeń reklamowych, usługi wynajmowania powierzchni na cele reklamowe, usługi publikowania tekstów reklamowych, wynajmowanie
powierzchni reklamowej, reklama zewnętrzna, usługi agencji reklamowych, badanie rynku, badania ankietowe, organizowanie wystaw
w celach reklamowych lub handlowych, promocja sprzedaży, reklama
za pośrednictwem sieci komputerowej, 36 usługi finansowe, usługi
operacji finansowych, usługi agencji kredytowych, usługi w zakresie
depozytów przedmiotów wartościowych, usługi w zakresie inwestycji
kapitałowych, usługi kas oszczędnościowych, usługi w zakresie kredytów, maklerstwo giełdowe, usługi w zakresie operacji walutowych,
usługi w zakresie transakcji finansowych również za pośrednictwem
Internetu, usługi w zakresie transakcji finansowych dokonywanych
elektronicznie, usługi w zakresie operacji finansowych dokonywanych
elektronicznie, usługi w zakresie operacji finansowych dokonywanych
za pośrednictwem SMS lub e-mail, usługi ubezpieczeniowe, usługi
w zakresie wymiany walut, usługi w zakresie płatności elektronicznych,
usługi w zakresie informacji finansowych, usługi w zakresie elektronicznych inwestycji kapitałowych, 39 transport, dostarczanie poczty
i usługi kurierskie, pakowanie i składowanie towarów, usługi w zakresie
transportu, pakowania, przechowywania i dostarczania przesyłek, listów, paczek oraz towarów do automatycznych urządzeń pocztowych,
usługi kurierskie, usługi pocztowe, dostarczanie przesyłek adresowych,
dostarczanie towarów zamówionych korespondencyjnie, dostarczanie
informacji o składowaniu towarów oraz o transporcie towarów, usługi
w zakresie samoobsługowego odbioru korespondencji w tym: przesyłek nierejestrowanych, przesyłek poleconych oraz paczek, usługi mo-
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nitorowania przesyłania i dostarczania korespondencji, usługi zarządzania procesem przesyłania i dostarczania korespondencji, 42 usługi
komputerowe, mianowicie udostępnianie wyszukiwarki produktów
w ramach serwisu internetowego, tworzenie i utrzymywanie, w imieniu
osób trzecich, informatycznych systemów marketingowych dostępnych przez Internet, oprogramowanie jako usługa (SaaS) w zakresie obsługiwania sklepów online, oprogramowanie jako usługa (SaaS) w zakresie transportu i dostawy towarów usługi tworzenia i archiwizacji
baz danych, usługi tworzenia kopii zapasowych, usługi formatowania
danych, usługi przetwarzania i kopiowania danych oraz dokumentów,
zapisywanie danych na nośnikach.

(111) 331714
(220) 2020 01 12
(151) 2020 10 13
(441) 2020 02 17
(732) FUNDACJA MARCO POMAGA, Gliwice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Marco Pomaga
(540)

(210) 508940

(591) żółty, różowy, zielony, niebieski, czerwony, biały
(531) 01.15.11, 27.05.01, 02.09.01, 29.01.15
(510), (511) 9 audiowizualne urządzenia dydaktyczne [do nauczania],
elektroniczne urządzenia i przyrządy instruktażowe i dydaktyczne,
urządzenia i przyrządy do nauczania, urządzenia i przyrządy naukowe,
urządzenia i przyrządy szkoleniowe i dydaktyczne, zestawy naukowe
dla dzieci w postaci urządzeń dydaktycznych, zestawy naukowe dla
dzieci będące urządzeniami instruktażowymi, magnesy, magnetyzery
i demagnetyzery, cyfrowe dyski audio, cyfrowe nośniki do nagrywania danych, cyfrowe nośniki do przechowywania danych, czyste dyski
do nagrywania, czyste dyski magnetyczne, czyste karty USB, czyste
karty chipowe, czyste płyty CD-ROM do nagrań dźwiękowych lub wideo, czyste płyty DVD do nagrywania, czytniki RFID [wykorzystujące
technologię identyfikacji radiowej], elektroniczne notatniki, etui na telefony komórkowe, nagrane nośniki danych do użytku z komputerami,
notatniki [elektroniczne], znaczniki RFID [wykorzystujące technologię
identyfikacji radiowej], utrwalone na nośnikach informacje i dane, pamięć USB [pendrive], słuchawki, sprzęt i akcesoria do przetwarzania
danych (elektryczne i mechaniczne), elektroniczne terminarze osobiste, elektroniczne nośniki danych, 28 zabawki, zabawki edukacyjne,
gry, zabawki i akcesoria do zabawy, artykuły i sprzęt sportowy, 35 administrowanie działalnością gospodarczą, promocja sprzedaży, administrowanie sprzedażą, przeprowadzanie sprzedaży aukcyjnej, usługi
zarządzania sprzedażą, promocje sprzedaży w punkcie sprzedaży,
na rzecz innych, marketing handlowy [inny niż sprzedaż], doradztwo
w zakresie promocji sprzedaży, promocja sprzedaży dla osób trzecich,
36 organizacja zbiórek charytatywnych, zbiórki funduszy na cele charytatywne, usługi charytatywne w zakresie datków pieniężnych, organizowanie zbiórek charytatywnych [na rzecz osób trzecich], usługi
gromadzenia funduszy na cele charytatywne dla dzieci potrzebujących, gromadzenie funduszy na cele charytatywne za pomocą imprez
rozrywkowych, gromadzenie funduszy i sponsorowanie finansowe,
41 edukacja, rozrywka i sport, organizowanie konferencji, wystaw
i konkursów, usługi edukacyjne i instruktażowe, imprezy kulturalne,
muzyczne widowiska sceniczne wykonywane w miejscach przeznaczonych do występów, nauczanie i szkolenia, obozy rekreacyjne, organizacja i prezentacja widowisk, organizacja i przeprowadzanie imprez
rozrywkowych, organizacja i przeprowadzanie wydarzeń sportowych,
organizacja i przeprowadzanie koncertów muzycznych, organizowanie festynów w celach edukacyjnych, organizowanie festynów w celach kulturalnych, organizowanie festynów w celach rekreacyjnych,
organizowanie festynów w celach rozrywkowych, organizowanie imprez rozrywkowych i kulturalnych, organizowanie imprez sportowych,
zawodów i turniejów sportowych, organizowanie imprez w celach
kulturalnych, rozrywkowych i sportowych, organizowanie kongresów
i konferencji w celach kulturalnych i edukacyjnych, organizowanie
konkursów, organizowanie występów na żywo, organizowanie zawodów sportowych i jeździeckich, udostępnianie obiektów i sprzętu
do zabaw dla dzieci, usługi rozrywkowe, zajęcia sportowe i kulturalne.
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(111) 331715
(220) 2020 01 13
(210) 508943
(151) 2020 10 13
(441) 2020 02 17
(732) WACHOWICZ MARCIN, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540)	Aïoli Bread&Aperitivo
(510), (511) 43 obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, restauracje, usługi restauracyjne, restauracje
z grillem, restauracje oferujące dania na wynos.
(111) 331716
(220) 2020 01 13
(210) 508950
(151) 2020 10 13
(441) 2020 02 17
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO KPS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PROOF comfort & safety
(540)

(591) czerwony, czarny
(531) 15.07.01, 24.17.25, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 okulary ochronne, maski ochronne, maski spawalnicze, kaski ochronne, nakolanniki dla robotników, odzież, obuwie
i rękawice zabezpieczające przed wypadkami, napromieniowaniem
i ogniem, pasy ratunkowe, plandeki ratownicze, koce gaśnicze, szelki, linki bezpieczeństwa do ochrony przed upadkiem, aparatura zabezpieczająca przed upadkiem, ochronna odzież robocza [chroniąca
przed wypadkami lub urazami], ochronne obuwie robocze, 25 odzież
i obuwie z tworzyw naturalnych i sztucznych, nakrycia głowy, odzież
robocza, obuwie robocze, okrycia robocze [kombinezony], ciepłe
kurtki robocze, 35 usługi sprzedaży następujących towarów: środki
czyszczące, środki myjące, mydło, pasty, preparaty kosmetyczne zabezpieczające skórę przed działaniem czynników zewnętrznych, apteczki przenośne z wyposażeniem, drabiny i rusztowania metalowe,
okulary ochronne, maski ochronne, maski spawalnicze, kaski ochronne, nakolanniki dla robotników, odzież, obuwie i rękawice zabezpieczające przed wypadkami, napromieniowaniem i ogniem, pasy
ratunkowe, plandeki ratownicze, koce gaśnicze, szelki, linki bezpieczeństwa do ochrony przed upadkiem, aparatura zabezpieczająca
przed upadkiem, natryski, prysznice, torby na narzędzia puste, szafy,
odzież i obuwie z tworzyw naturalnych i sztucznych, nakrycia głowy,
ochronna odzież robocza [chroniąca przed wypadkami lub urazami],
ochronne obuwie robocze, odzież robocza, obuwie robocze, okrycia
robocze [kombinezony], ciepłe kurtki robocze.
(111) 331717
(220) 2020 01 13
(210) 508953
(151) 2020 10 13
(441) 2020 03 02
(732)	AUROVITAS PHARMA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540)	Aurosolin
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne.
(111) 331718
(220) 2020 01 13
(210) 508956
(151) 2020 10 12
(441) 2020 03 09
(732) POLSKA SIEĆ HANDLOWA NASZ SKLEP SPÓŁKA AKCYJNA,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) R RABAT SIEĆ HANDLOWA plus
(540)

(591) pomarańczowy, biały, granatowy
(531) 26.04.04, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 administrowanie działalności handlowej, administrowanie programami lojalności konsumenta, doradztwo w zakresie

organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, świadczenie
pomocy w zakresie działalności gospodarczej związanej z organizowaniem przedsiębiorstw na zasadach franchisingu, handlowe informacje i porady udzielane konsumentom w wyborze towarów i usług,
doradztwo biznesowe (outsourcing), marketing, marketing ukierunkowany, reklama, reklama radiowa, reklama telewizyjna, reklama
w prasie, reklama na stronach internetowych, reklama on-line za pośrednictwem sieci komputerowej, rozpowszechnianie materiałów
reklamowych, mianowicie ulotek, prospektów, druków, organizowanie targów, wystaw i pokazów w celach handlowych i reklamowych,
promocja sprzedaży dla osób trzecich, wyszukiwanie w komputerowych bazach danych, komputerowe zarządzanie plikami, sortowanie
danych w bazach komputerowych, usługi w zakresie porównywania
cen, usługi prowadzenia punktów sprzedaży detalicznej, hurtowej
i wysyłkowej w związku z: artykułami spożywczymi i żywnościowymi,
preparatami farmaceutycznymi i sanitarnymi, artykułami tytoniowymi i alkoholowymi, artykułami gospodarstwa domowego, artykułami
higienicznymi i kosmetycznymi, środkami czyszczącymi i toaletowymi, artykułami branży przemysłowej, artykułami branży odzieżowej,
artykułami sportowymi, artykułami dla zwierząt domowych, usługi
agencji importowo-eksportowych, usługi zarządzania handlowego
w zakresie koncesjonowania dóbr i usług na rzecz osób trzecich, 36
wydawanie kart bonusowych (lojalnościowych) i emisja bonów towarowych, 41 usługi w zakresie edukacji i instruktażu, usługi szkolenia
personelu działu sprzedaży, usługi szkolenia z zakresu public relations, usługi szkolenia w zakresie prowadzenia punktów sprzedaży,
organizowanie i prowadzenie imprez o charakterze edukacyjnym,
rekreacyjnym i kulturalno-rozrywkowym, organizowanie konkursów,
organizowanie i prowadzenie konferencji i sympozjów, publikowanie tekstów (innych niż reklamowe), udostępnianie wideo online
nie do pobrania, udostępnianie muzyki online nie do pobrania.

(111) 331719
(220) 2020 01 13
(210) 508961
(151) 2020 10 14
(441) 2020 06 22
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO
USŁUGOWE SPECJAŁ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FIESTA FUN & JOY
(540)

(591) czerwony, biały
(531) 26.02.01, 26.04.02, 26.04.16, 26.04.18, 26.11.12, 24.17.25,
27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 29 chrupki owocowe, chrupki ziemniaczane, chipsy ziemniaczane, daktyle, dżemy, koncentraty bulionu, koncentraty rosołu,
konserwy mięsne, konserwy rybne, migdały przetworzone, orzechy
preparowane, owoce w puszkach, owoce kandyzowane, skórki owocowe, przekąski na bazie owoców, rodzynki, kandyzowane przekąski
z owoców, warzywa w puszkach, warzywa suszone, warzywa konserwowane, wiórki kokosowe, 30 słodycze, wyroby czekoladowe, wyroby cukiernicze, ciasta, curry, cukier, kakao, wyroby z kakao, herbata,
kawa, kasze spożywcze, krakersy, lody spożywcze, makarony, mąka,
miód, musztarda, majonez, galaretki owocowe jako słodycze, płatki
kukurydziane, płatki owsiane, przyprawy, ryż, ciastka ryżowe, płatki
śniadaniowe, przekąski z ryżu, przekąski z kukurydzy, przekąski wieloziarniste, przekąski z pieczywa chrupkiego, słone przekąski na bazie
mąki, sosy mięsne, sosy pomidorowe, sosy sałatkowe, sos przyprawowy na bazie owoców i warzyw, sól kuchenna, suchary, spaghetti.
(111) 331720
(220) 2020 01 13
(210) 508962
(151) 2020 10 13
(441) 2020 03 02
(732) INVENTUM POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opole (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) TERMO PROTEKT
(540)

(591) zielony, pomarańczowy
(531) 26.13.25, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 17 artykuły i materiały termoizolacyjne, materiały termoizolacyjne, nie do budynków, maty termoizolacyjne, osłony termoizolacyjne do zakładów przemysłowych, bariery do ochrony przed
ciepłem, izolacje z funkcją uszczelnienia do ochrony przed ciepłem,
laminaty zawierające pianki poliamidowe do termoizolacji, pianka
do użytku jako osłona termiczna, materiały nieprzewodzące do zatrzymywania ciepła, niemetalowe izolowane osłony rur, osłony [izolacyjne]
do rur i zbiorników, płaszcze izolacyjne do zbiorników wodnych.
(111) 331721
(220) 2020 01 13
(210) 508964
(151) 2020 10 12
(441) 2020 03 09
(732) COLIAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Opatówek (PL)
(540) (znak słowny)
(540) TYCI
(510), (511) 30 wyroby cukiernicze, wyroby piekarnicze, słodycze, wafle, wafelki, batony, czekolady, czekoladki, cukierki, praliny,
bomboniery, orzechy w czekoladzie, orzechy w polewie, żelki, żelki
z nadzieniem, gumy do żucia, galaretki, galaretki nadziewane, lizaki, ciasta, ciastka, ciasteczka, pierniki, pierniczki z nadzieniem, lody,
sorbety, słodycze bez cukru, dropsy owocowe.
(111) 331722
(220) 2020 01 13
(210) 508966
(151) 2020 10 13
(441) 2020 02 17
(732) CHOJNACKI JACEK MICHAŁ FRESHTEK, Gdańsk (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Freshtek pachnąca sprawa
(540)
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z nadzieniem, gumy do żucia, galaretki, galaretki nadziewane, lizaki, ciasta, ciastka, ciasteczka, pierniki, pierniczki z nadzieniem, lody,
sorbety, słodycze bez cukru, dropsy owocowe.

(111) 331724
(220) 2020 01 14
(210) 508990
(151) 2020 10 14
(441) 2020 06 29
(732) ROLESKI SPÓŁKA JAWNA, Zbylitowska Góra (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SOS TRINIDAD SCORPION
(540)

(591) czerwony, jasnoszary
(531) 29.01.12, 27.05.01, 01.15.05, 02.09.23, 26.04.02, 26.04.18
(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, pesto, ekstrakty warzywne i mięsne, aromaty i przyprawy
do żywności, ocet, marynaty do mięs.
(111) 331725
(220) 2020 01 14
(210) 508992
(151) 2020 10 14
(441) 2020 06 29
(732) ROLESKI SPÓŁKA JAWNA, Zbylitowska Góra (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) STREET
(540)

(591) czarny, zielony
(531) 05.03.11, 26.01.15, 27.05.01, 27.05.10, 29.01.12
(510), (511) 3 neutralizatory zapachów w płynie i aerozolu, odświeżacze powietrza w płynie i aerozolu.
(111) 331723
(220) 2020 01 13
(210) 508967
(151) 2020 10 12
(441) 2020 03 09
(732) COLIAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Opatówek (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Tyci
(540)

(591) niebieski, granatowy, biały
(531) 02.09.10, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 30 wyroby cukiernicze, wyroby piekarnicze, słodycze, wafle, wafelki, batony, czekolady, czekoladki, cukierki, praliny,
bomboniery, orzechy w czekoladzie, orzechy w polewie, żelki, żelki

(591) szary, jasnoszary, ciemnoszary, biały
(531) 27.05.01, 19.07.01, 29.01.06
(510), (511) 29 dipy, 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, pesto, ekstrakty warzywne i mięsne, aromaty
i przyprawy do żywności, ocet, marynaty do mięs.
(111) 331726
(220) 2020 01 14
(210) 508998
(151) 2020 10 14
(441) 2020 06 29
(732) ROLESKI SPÓŁKA JAWNA, Zbylitowska Góra (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) STREET SOS OGÓRKOWY FIRMA ROLESKI
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(540)

(591) zielony, czarny, brązowy, żółty, jasnożółty, czerwony, biały
(531) 27.05.01, 29.01.15, 25.01.15, 24.09.02, 26.04.02, 26.04.18,
26.01.02, 26.01.03, 26.01.18, 25.01.13, 08.07.10, 19.07.01
(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, pesto, ekstrakty warzywne i mięsne, aromaty i przyprawy
do żywności, ocet, marynaty do mięs.
(111) 331727
(220) 2020 01 14
(210) 508999
(151) 2020 10 13
(441) 2020 02 17
(732) POLFARMEX SPÓŁKA AKCYJNA, Kutno (PL)
(540) (znak słowny)
(540) LevoDril
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne, leki dla ludzi, środki uspokajające, leki przeciwkaszlowe, leki wzmacniające, środki nasenne.
(111) 331728
(220) 2020 01 14
(210) 509003
(151) 2020 10 13
(441) 2020 03 09
(732) ZIOŁO RADOSŁAW HELLO DIETA, Łajski (PL)
(540) (znak słowny)
(540)	Hello Dieta
(510), (511) 5 suplementy diety i preparaty dietetyczne, dietetyczne
napoje przystosowane do celów medycznych, dietetyczna żywność
przystosowana do celów medycznych, żywność dla diet medycznych,
dietetyczna żywność przystosowana dla niemowląt, dietetyczna żywność przystosowana dla niepełnosprawnych, koktajle białkowe, 29
gotowe posiłki z mięsa [mięso jako główny składnik], gotowe posiłki
z drobiu [drób jako główny składnik], gotowe dania z mięsa, gotowe
posiłki gotowane składające się całkowicie lub głównie z drobiu, gotowe posiłki gotowane składające się całkowicie lub głównie z dziczyzny, gotowe posiłki gotowane składające się całkowicie lub głównie
z mięsa, gotowe posiłki składające się głównie z owoców morza, gotowe posiłki zawierające [głównie] jajka, potrawy mięsne gotowane,
posiłki gotowane składające się głównie z ryb, schłodzone desery
mleczne, zupy, zapakowane zestawy obiadowe składające się głównie
z owoców morza, zapakowane zestawy obiadowe składające się głównie z dziczyzny, burgery sojowe, burgery warzywne, burgery z tofu,
gulasze, filety z piersi kurczaka, puree z warzyw, filety rybne, jogurty,
pasty warzywne, przetwory twarożkowe, schab wieprzowy, potrawy
gotowe składające się głównie z warzyw, mięso gotowe do spożycia,
wieprzowina, wołowina, drób, sałatki gotowe, 30 dania gotowe suche
lub w płynie, zawierające głównie ryż, dania na bazie ryżu, gotowy
lunch w pudełku składający się z ryżu, z dodatkiem mięsa, ryby lub warzyw, gotowe potrawy zawierające [głównie] ryż, gotowe potrawy zawierające [głównie] makaron, gotowe potrawy na bazie ryżu, gotowe
potrawy na bazie makaronu, kanapki, potrawy z makaronu, potrawy
gotowe na bazie makaronu, potrawy gotowe zawierające makaron,
zapakowane zestawy obiadowe składające się głównie z ryżu, ale rów-

nież z mięsa, ryb lub warzyw, babeczki, przekąski z muesli, ciasta,
musy, owsianka, chalupa [meksykańskie placuszki], mięso w cieście,
gotowe spody do ciast, gotowe desery (wyroby piekarnicze), przekąski z pieczywa chrupkiego, przekąski z produktów zbożowych, wyroby cukiernicze, wyroby piekarnicze, gotowe desery, potrawy na bazie
mąki, przekąski wykonane z mąki zbożowej, przekąski przygotowane
z mąki ziemniaczanej, przekąski wykonane z mąki sojowej, 32 napoje
proteinowe, warzywne napoje typu smoothie, napoje bezalkoholowe,
soki, 35 usługi sprzedaży detalicznej i/lub hurtowej oraz usługi w zakresie gromadzenia w celu sprzedaży korespondencyjnej i z wykorzystaniem telekomunikacji następujących towarów: suplementy diety
i preparaty dietetyczne, dietetyczne napoje przystosowane do celów
medycznych, dietetyczna żywność przystosowana do celów medycznych, żywność dla diet medycznych, dietetyczna żywność przystosowana dla niemowląt, dietetyczna żywność przystosowana dla niepełnosprawnych, koktajle białkowe, gotowe posiłki z mięsa [mięso jako
główny składnik], gotowe posiłki z drobiu [drób jako główny składnik],
gotowe dania z mięsa, gotowe posiłki gotowane składające się całkowicie lub głównie z drobiu, gotowe posiłki gotowane składające się
całkowicie lub głównie z dziczyzny, gotowe posiłki gotowane składające się całkowicie lub głównie z mięsa, gotowe posiłki składające się
głównie z owoców morza, gotowe posiłki zawierające [głównie] jajka,
potrawy mięsne gotowane, posiłki gotowane składające się głównie
z ryb, schłodzone desery mleczne, zupy, zapakowane zestawy obiadowe składające się głównie z owoców morza, zapakowane zestawy
obiadowe składające się głównie z dziczyzny, burgery sojowe, burgery
warzywne, burgery z tofu, gulasze, filety z piersi kurczaka, puree z warzyw, filety rybne, jogurty, pasty warzywne, przetwory twarożkowe,
schab wieprzowy, potrawy gotowe składające się głównie z warzyw,
mięso gotowe do spożycia, wieprzowina, wołowina, drób, sałatki gotowe, dania gotowe suche lub w płynie, zawierające głównie ryż, dania
na bazie ryżu, gotowy lunch w pudełku składający się z ryżu, z dodatkiem mięsa, ryby lub warzyw, gotowe potrawy zawierające [głównie]
ryż, gotowe potrawy zawierające [głównie] makaron, gotowe potrawy
na bazie ryżu, gotowe potrawy na bazie makaronu, kanapki, potrawy
z makaronu, potrawy gotowe na bazie makaronu, potrawy gotowe
zawierające makaron, zapakowane zestawy obiadowe składające się
głównie z ryżu, ale również z mięsa, ryb lub warzyw, babeczki, przekąski z muesli, ciasta, musy, owsianka, chalupa [meksykańskie placuszki], mięso w cieście, gotowe spody do ciast, gotowe desery (wyroby
piekarnicze), przekąski z pieczywa chrupkiego, przekąski z produktów
zbożowych, wyroby cukiernicze, wyroby piekarnicze, gotowe desery,
potrawy na bazie mąki, przekąski wykonane z mąki zbożowej, przekąski przygotowane z mąki ziemniaczanej, przekąski wykonane z mąki
sojowej, napoje proteinowe, warzywne napoje typu smoothie, napoje
bezalkoholowe, soki, 43 usługi cateringowe zewnętrzne, usługi kateringowe w zakresie zaopatrzenia w żywność, obsługa gastronomiczna
z własnym zapleczem, produktami i transportem, przygotowywanie
i zaopatrywanie w żywność i napoje do bezpośredniego spożycia,
usługi w zakresie żywności i napojów na wynos, doradztwo kulinarne,
dostarczanie żywności i napojów za pośrednictwem furgonetek, katering obejmujący żywność i napoje na bankiety, catering obejmujący
żywność i napoje na przyjęcia koktajlowe, kontraktowe usługi w zakresie przygotowywania i zaopatrywania w żywność i napoje do bezpośredniego spożycia, udzielanie informacji związanych z przygotowywaniem żywności i napojów, spersonalizowane usługi planowania
posiłków za pośrednictwem strony internetowej, przygotowywanie
posiłków, usługi doradcze dotyczące żywności, usługi doradcze w zakresie przygotowania żywności, usługi kateringowe obwoźne, usługi
mobilnych restauracji, usługi osobistych kucharzy, usługi restauracji
sprzedających posiłki na wynos, usługi restauracyjne, usługi w zakresie bankietów, usługi w zakresie jedzenia na wynos, usługi w zakresie
przygotowywania jedzenia i napojów, 44 doradztwo żywieniowe,
doradztwo w zakresie diety i odżywiania się, konsultacje z dziedziny
żywienia, profesjonalne doradztwo w zakresie żywienia, poradnictwo
żywieniowe, planowanie i nadzorowanie diety, planowanie programów odchudzających, planowanie i nadzorowanie diet odchudzających, świadczenie usług w zakresie programów odchudzania, udzielanie informacji związanych z odżywianiem, udzielanie informacji
na temat poradnictwa dietetycznego i żywieniowego, udzielanie
informacji o wartości odżywczej produktów spożywczych, udzielanie
informacji w zakresie suplementów diety i odżywiania, usługi doradztwa w zakresie kontrolowania wagi, usługi doradcze związane z dietą,
usługi doradcze w zakresie dietetyki, usługi doradcze w zakresie odchudzania, usługi dietetyków.

Nr 2/2021
(111) 331729
(220) 2020 01 14
(151) 2020 10 13
(441) 2020 02 17
(732)	GŁOWACKI SEBASTIAN PIOTR, Łódź (PL)
(540) (znak słowny)
(540) BLING ME
(510), (511) 25 odzież damska.
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(210) 509004

(111) 331730
(220) 2020 01 14
(210) 509005
(151) 2020 10 13
(441) 2020 02 17
(732)	GŁOWACKI SEBASTIAN PIOTR, Łódź (PL)
(540) (znak słowny)
(540)	NURKERSI
(510), (511) 41 szkolenia sportowe, zajęcia sportowe, usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, usługi wynajmu związane ze sprzętem.
(111) 331731
(220) 2020 01 14
(210) 509009
(151) 2020 10 12
(441) 2020 03 09
(732) FOODCARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zabierzów (PL)
(540) (znak słowny)
(540)	N’GINE TURBO POWER DAJE CI MOC
(510), (511) 32 napoje bezalkoholowe, napoje zawierające witaminy,
napoje dla sportowców, napoje energetyzujące, napoje izotoniczne,
napoje orzeźwiające, napoje z guaraną, bezalkoholowe napoje gazowane, napoje niegazowane, napoje gazowane mrożone, napoje
niegazowane mrożone, bezalkoholowe aromatyzowane napoje, napoje energetyzujące zawierające kofeinę, napoje wzbogacone substancjami odżywczymi, napoje sportowe wzbogacone proteinami,
napoje dla sportowców zawierające elektrolity, syropy do produkcji
napojów, esencje do produkcji napojów, wody mineralne gazowane,
wody mineralne niegazowane, napoje musujące, napoje węglowodanowe, aperitify bezalkoholowe, koktajle bezalkoholowe, pastylki
do produkcji napojów, proszek do wytwarzania napojów, produkty
w proszku lub pastylkach do wytwarzania napojów energetycznych,
wzmacniających i wzbogaconych mikroelementami nie do celów medycznych, koncentraty do sporządzania napojów bezalkoholowych.
(111) 331732
(220) 2020 01 14
(210) 509011
(151) 2020 10 13
(441) 2020 04 27
(732) ZNAK ZOFA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Stary Staw (PL)
(540) (znak słowny)
(540) K2 MAGIC SPONGE
(510), (511) 21 gąbki do ścierania, mycia, odnawiania, czyszczenia,
usuwania zabrudzeń.
(111) 331733
(220) 2020 01 14
(210) 509023
(151) 2020 10 12
(441) 2020 02 24
(732) SKOLMOWSKA MARTA CENTRUM ZIOŁOLECZNICTWA
WILCACCORA, Łomianki (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Wilcaccora IMPULSO
(540)

(591) biały, brązowy
(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.11, 26.11.02,
26.11.05, 26.11.08, 26.11.10
(510), (511) 5 suplementy diety do celów leczniczych, preparaty
ziołowe do celów medycznych, środki spożywcze zawierające kultury bakterii do zastosowania medycznego, żywność dla niemowląt
w tym mleko dla niemowląt, odżywki do celów leczniczych, żywność
dietetyczna do celów leczniczych, dietetyczne środki spożywcze,
substancje dietetyczne do celów leczniczych, witaminy, minerały
do celów medycznych, mineralne dodatki do żywności, mineralne wody do celów leczniczych, napoje dietetyczne przystosowane
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do celów medycznych, dodatki do żywności i napojów do celów leczniczych, zioła lecznicze, napary lecznicze, herbatki lecznicze, dodatki
odżywcze do celów leczniczych.

(111) 331734
(220) 2020 01 14
(210) 509025
(151) 2020 10 12
(441) 2020 03 09
(732)	EQUES INVESTMENT TOWARZYSTWO FUNDUSZY
INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA, Gdańsk (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	EQUES INVESTMENT TFI SA
(540)

(591) złoty
(531) 02.01.02, 26.01.14, 27.05.01, 29.01.11
(510), (511) 36 tworzenie funduszy inwestycyjnych i zarządzanie
nimi, pośrednictwo giełdowe, pośrednictwo ubezpieczeniowe, zarządzanie majątkiem, banki i kasy oszczędnościowe, home banking,
doradztwo finansowe, ubezpieczenia, doradztwo w sprawach ubezpieczeniowych, usługi ubezpieczeniowe, usługi finansowe, pożyczki,
kredyty ratalne, lokaty kapitału, operacje finansowe, usługi powiernicze, inwestycje kapitałowe, emisja i obsługa kart kredytowych,
obsługa kart debetowych, analizy finansowe, pośrednictwo w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa, zarządzanie zbiorczym portfelem papierów wartościowych, zarządzanie portfelami
instrumentów finansowych, zarządzanie majątkiem, wycena instrumentów finansowych, przedsiębiorstw, nieruchomości, kosztowności i innych dóbr inwestycyjnych oraz kolekcjonerskich, doradztwo
inwestycyjne, usługi związane z obrotem papierami wartościowymi
i instrumentami finansowymi, obrót papierami wartościowymi.
(111) 331735
(220) 2020 01 15
(210) 509052
(151) 2020 10 12
(441) 2020 03 09
(732) PISKOREK DYSTRYBUCJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kęty (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ŻUR Beskidzki
(540)

(531) 06.01.04, 05.01.01, 05.01.16, 26.11.01, 27.05.01
(510), (511) 30 żur, zakwas, żurek na zakwasie, potrawy na bazie mąki.
(111) 331736
(220) 2019 05 30
(210) 500530
(151) 2019 11 20
(441) 2019 07 15
(732)	NOTEDECO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	NoteMe
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 16 notesy.
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(111) 331737
(220) 2019 01 11
(210) 494667
(151) 2020 11 17
(441) 2019 04 15
(732) PROKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Przęsocin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WELLTEC
(540)

(591) szary, czerwony
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 7 agregaty prądotwórcze, awaryjne agregaty prądotwórcze, generatory prądu, myjki ciśnieniowe, pompy, pompy odśrodkowe, pompy na sprężone powietrze, maszyny do mycia ciśnieniowego, motopompy, elektronarzędzia, kosiarki, piły spalinowe,
wiertarki, podwozia, podstawy do ogrzewaczy powietrza, masztów
oświetleniowych, agregatów prądotwórczych, filtry (części maszyn
lub silników), mechanizmy napędu inne niż do pojazdów lądowych,
narzędzia ręczne o napędzie innym niż ręcznym, obudowy maszyn,
9 urządzenia i przyrządy elektryczne zwłaszcza o przeznaczeniu dla
elektrycznych systemów grzewczych, urządzenia i przyrządy pomiarowe, sygnalizacyjne, kontrolne, urządzenia i przyrządy elektryczne
przewodzące, przekaźniki elektryczne, przewody elektryczne, złącza
do przewodów elektrycznych, gniazdka, wtyczki i inne kontakty elektryczne, instalacje elektryczne, kable elektryczne, kable koncentryczne, elektryczna aparatura kontrolno-sterująca, urządzenia do kontroli i regulacji ciepła, urządzenia do kontroli i sterowania kotłów C.O.,
elektryczne regulatory temperatury do ogrzewania podłogowego
i kotłów C.O., akumulatory elektryczne, ogniwa fotoelektryczne,
ogniwa galwaniczne, panele słoneczne do wytwarzania energii elektrycznej, 11 instalacje i urządzenia do ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji i oczyszczania powietrza, stacjonarne i ruchome urządzenia
i przyrządy grzewcze, chłodnicze, suszące, wentylacyjne i klimatyzacyjne, ogrzewacze powietrza olejowe, gazowe, ogrzewane gorącą
wodą, parą i elektrycznością, urządzenia grzewcze promiennikowe,
grzejniki olejowe i gazowe, palniki olejowe i gazowe, kotły grzewcze
i grzejniki przepływowe olejowe, gazowe i ogrzewane elektrycznością, urządzenia do termicznego i katalitycznego dopalania, części
do wyżej wymienionych towarów, urządzenia do chłodzenia powietrza, podgrzewacze powietrza, osuszacze powietrza, instalacje
do filtrowania powietrza, urządzenia i maszyny do oczyszczania
powietrza, urządzenia klimatyzacyjne, grzejniki centralnego ogrzewania, agregaty klimatyzacyjne, wentylatory jako części instalacji klimatyzacyjnych, wentylatory elektryczne do użytku osobistego, filtry
do klimatyzacji, urządzenia jonizujące do oczyszczania powietrza,
oczyszczacze powietrza, kaloryfery elektryczne, elektryczne suszarki do rąk, 35 sprzedaż za pośrednictwem sieci Internet oraz sklepów
detalicznych i hurtowych następujących towarów: urządzenia gospodarstwa domowego i ogrodniczego, oczyszczacze powietrza, domowe oczyszczacze powietrza, elektryczne oczyszczacze powietrza,
osuszacze powietrza, osuszacze do zastosowania w gospodarstwie
domowym, klimatyzatory, elektryczne klimatyzatory, klimatyzatory
pokojowe, przenośne klimatyzatory, filtry do oczyszczaczy powietrza
i klimatyzatorów, nawilżacze powietrza, dmuchawy gorącego powietrza, zarządzanie działalnością gospodarczą, handlową, elektrotechniczną, doradztwo w zakresie organizowania i zarządzania działalnością gospodarczą, handlową, elektrotechniczną, pozyskiwanie
i udostępnianie informacji o działalności gospodarczej, handlowej,
elektrotechnicznej, organizowanie wystaw w celach handlowych
i reklamowych, pokazy towarów w celach handlowych i reklamowych, promocja sprzedaży, publikowanie tekstów reklamowych,
rozpowszechnianie materiałów reklamowych, wynajmowanie miejsc
na umieszczanie ogłoszeń lub reklam, uaktualnianie materiałów reklamowych, zarządzanie zbiorami informatycznymi, badanie rynku.
(111) 331738
(220) 2020 01 17
(210) 509118
(151) 2020 10 09
(441) 2020 03 09
(732)	NADGRODKIEWICZ ŁUKASZ OGRODOMANIA, SkarżyskoKamienna (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ogrodomania

(540)

(591) czerwony, zielony, czarny
(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.11, 26.01.01, 26.01.03,
26.11.01, 26.11.12, 05.05.19, 05.05.20, 05.05.21
(510), (511) 44 ogrodnictwo, pielęgnacja ogrodów, usługi doradcze
w zakresie ogrodnictwa, usługi ogrodnicze, ogrodnictwo krajobrazowe, usługi w zakresie projektowania ogrodów, usługi doradcze
związane z projektowaniem ogrodów, usługi w zakresie architektury
krajobrazu, doradztwo w zakresie projektowania krajobrazu, projektowanie kompozycji kwiatowych, usługi z zakresu szkółek roślin,
tępienie szkodników w rolnictwie, ogrodnictwie i leśnictwie, pielęgnacja trawników.
(111) 331739
(220) 2019 06 19
(210) 501345
(151) 2020 10 14
(441) 2020 01 27
(732) POLDER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Bobrowo (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Polder
(540)

(591) brązowy
(531) 27.05.01, 07.01.13, 29.01.07, 29.01.11
(510), (511) 29 jaja, pasty do smarowania składające się głównie z jajek,
konserwowane warzywa, warzywa przetworzone, chipsy warzywne,
ekstrakty z warzyw do konsumpcji, gotowe produkty z warzyw, przeciery warzywne, proszki warzywne, przekąski na bazie warzyw, sałatki
warzywne, warzywa suszone, warzywa mrożone, warzywa gotowane,
owoce konserwowane, owoce przetworzone, kandyzowane owoce,
owoce suszone, owoce mrożone, owoce gotowane, kandyzowane
przekąski owocowe, chipsy owocowe, desery owocowe, miąższ owoców, przeciery owocowe, proszki owocowe, produkty z suszonych
owoców, przekąski na bazie owoców, sałatki owocowe, galaretki, dżemy, marmolady, kompoty, pasty owocowe i warzywne, 30 kajmak, kajmak z dodatkami smakowymi, drobiny kajmakowe, polewy cukiernicze
i nadzienia, produkty pszczele, polewy piankowe, słodkie polewy i nadzienia, mieszanki do nadzienia [artykuły spożywcze], słodkie dekoracje do wyrobów cukierniczych, ciast, tart i ciasteczek, polewy do lodów, dodatki smakowe w postaci zagęszczonych sosów, słodkie sosy
do deserów, kremy czekoladowe i na bazie czekolady, kremy kakaowe
i na bazie kakao, musy (słodycze), musy (wyroby cukiernicze), lukier, posypka (koraliki kolorowego cukru], posypka czekoladowa, wyroby cukiernicze, ciasta, tarty, ciasteczka, gotowe desery [wyroby cukiernicze],
gotowe desery [wyroby piekarnicze], suflety deserowe, puddingi, wyroby piekarnicze, cukierki i batony, syropy smakowe, czekolada, czekolada do wyrobów cukierniczych, czekolada na polewy lub posypki,
czekolada pitna, czekolada w proszku, czekoladowe dodatki smakowe,
czekoladowe ozdoby i dekoracje z czekolady do wyrobów cukierniczych, czekoladowe wyroby cukiernicze nielecznicze, desery czekoladowe, ekstrakty i esencje czekoladowe, napoje czekoladowe i na bazie
czekolady, mieszanki czekoladowe, wyroby z czekolady, kakao [palone,
w proszku, granulowane lub w napojach], napoje kakaowe i na bazie
kakao, mieszanki kakaowe, wyroby z kakao, karmel, karmel z solonym
masłem, wyroby z karmelu i na bazie karmelu, ciasta do pieczenia, gotowania, smażenia oraz mieszanki do ich przygotowania, bezy, aromaty do ciast, lody spożywcze, mrożone jogurty. sorbety, napoje z lodów,
desery lodowe, mieszanki ciasta, mieszanki do lodów, mieszanki do lukrowania, mieszanki do nadzienia [artykuły spożywcze], mieszanki
do przyrządzania puddingów, mieszanki do sporządzania ciast, mie-
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szanki do sporządzania sosów, mieszanki do sporządzania lodów, mieszanki na lukier, proszki do wyrobu ciast, proszki do wyrobu lodów,
owoce w polewie czekoladowej, owocowe galaretki [słodycze], preparaty do ciast, preparaty do produkcji słodyczy, preparaty do sporządzania napojów czekoladowych lub na bazie kakao, preparaty do sporządzania sosów, preparaty do wyrobu produktów piekarniczych, 32
niegazowane napoje bezalkoholowe, napoje, skoki i nektary owocowe,
soki i napoje warzywne, napoje na bazie owoców lub warzymy, napoje
owocowe i warzywne z koncentratu lub syropu, sorbety w postaci napojów, esencje, ekstrakty, syropy, koncentraty do napojów, proszki
do sporządzania napojów, bezalkoholowe napoje gazowane, koktajle
bezalkoholowe, aperitify bezalkoholowe, bazy do koktajli bez alkoholu, likiery [bezalkoholowe], likiery (preparaty do sporządzania-), 35
usługi sprzedaży detalicznej, hurtowej, katalogowej, wysyłkowej,
za pośrednictwem Internetu (sprzedaż on-line) oraz poprzez ofertę
bezpośrednią: jaj, past do smarowania składających się głównie z jajek,
konserwowanych warzyw, warzyw przetworzonych, chipsów warzywnych, ekstraktów z warzy w do konsumpcji, gotowych produktów z warzyw, przecierów warzywnych, proszków warzywnych, przekąsek
na bazie warzyw, sałatek warzywnych, warzyw suszonych, warzyw
mrożonych, warzyw gotowanych, owoców konserwowanych, owoców
przetworzonych, kandyzowanych owoców, owoców suszonych, owoców mrożonych, owoców gotowanych, kandyzowanych przekąsek
owocowych, chipsów owocowych, deserów owocowych, miąższu
owoców, przecierów owocowych, proszków owocowych, produktów
z suszonych owoców, przekąsek na bazie owoców, sałatek owocowych,
galaretek, dżemów, marmolad, kompotów, past owocowych i warzywnych, kajmaku, kajmaku z dodatkami smakowymi, drobin kajmakowych, polew cukierniczych i nadzień, produktów pszczelich, polew
piankowych, słodkich polew i nadzień, mieszanek do nadzień, słodkich
dekoracji do wyrobów cukierniczych, ciast, tart i ciasteczek, polew
do lodów, dodatków smakowych w postaci zagęszczonych sosów,
słodkich sosów do deserów, kremów czekoladowych i na bazie czekolady, kremów kakaowych i na bazie kakao, musów (słodycze), musów
(wyroby cukiernicze), lukru, posypek [koraliki kolorowego cukru], posypek czekoladowych, wyrobów cukierniczych, ciast, tart, ciasteczek, gotowych deserów [wyroby cukiernicze], gotowych deserów [wyroby
piekarnicze], sufletów deserowych, puddingów, wyrobów piekarniczych, cukierków i batonów, syropów smakowych, czekolady, czekolady do wyrobów cukierniczych, czekolady na polewy lub posypki, czekolady pitnej, czekolady w proszku, czekoladowych dodatków
smakowych, czekoladowych ozdób i dekoracji z czekolady do wyrobów cukierniczych, czekoladowych wyrobów cukierniczych nie leczniczych, deserów czekoladowych, ekstraktów i esencji czekoladowych,
napoi czekoladowych i na bazie czekolady, mieszanek czekoladowych,
wyrobów z czekolady, kakao [palone, w proszku, granulowane lub
w napojach], napoi kakaowych i na bazie kakao, mieszanek kakaowych,
wyrobów z kakao, karmelu, karmelu z solonym masłem, wyrobów
z karmelu i na bazie karmelu, ciast do pieczenia, gotowania, smażenia
oraz mieszanek do ich przygotowania, bez, aromatów do ciast, lodów
spożywczych, mrożonych jogurtów, sorbetów, napojów z lodów, deserów lodowych mieszanek ciasta, mieszanek do lodów, mieszanek
do lukrowania, mieszanek do nadzień [artykuły spożywcze], mieszanek
do przyrządzania puddingów, mieszanek do sporządzania ciast, mieszanek do sporządzania sosów, mieszanek do sporządzania lodów,
mieszanek na lukier, proszków do wyrobu ciast, proszków do wyrobu
lodów, owoców w polewie czekoladowej, owocowych galaretek [słodycze], preparatów do ciast, preparatów do produkcji słodyczy, preparatów do sporządzania napojów czekoladowych lub na bazię kakao,
preparatów do sporządzania sosów, preparatów do wyrobu produktów piekarniczych, niegazowanych napoi bezalkoholowych, napoi,
skoków i nektarów owocowych, soków i napoi warzywnych, napoi
na bazie owoców lub warzyw, napoi owocowych i warzywnych z koncentratu lub syropu, sorbetów w postaci napoi, esencji, ekstraktów, syropów, koncentratów do napojów, proszku do sporządzania napojów,
bezalkoholowych napoi gazowanych, koktajli bezalkoholowych, aperitifów bezalkoholowych, baz do koktajli bez alkoholu, likierów [bezalkoholowe], likierów (preparaty do sporządzania-), zarządzanie sprzedażą
i bazą klientów, zarządzanie sklepami: detalicznymi, hurtowymi, internetowymi, promocja sprzedaży, reklama i marketing, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, marketingowych, sponsorowanych
i promocyjnych, rozpowszechnianie informacji gospodarczych, biznesowych, handlowych, organizowanie targów, imprez, wystaw i pokazów w celach handlowych lub reklamowych, 39 pakowanie i opakowywanie towarów, pakowanie i opakowywanie żywności i napojów,
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usługi przechowywania, magazynowania i składowania towarów,
przechowywanie, magazynowanie i składowanie żywności i napojów,
przechowywanie towarów w chłodniach, transport i dostawy towarów,
transport towarów w warunkach chłodniczych, transport i dostawa
żywności i napojów, organizowanie wysyłki towarów, organizowanie
i świadczenie usług w zakresie dostarczania towarów zamówionych
korespondencyjnie, dostarczanie koszy zawierających żywność i napoje, konfekcjonowanie towarów, usługi pośrednictwa związane ze składowaniem, odbieranie towarów, obsługa ładunków, usługi przeładunkowe, usługi rozładowywania i przepakowywania towarów, spedycja
towarów, udzielanie porad związanych z usługami spedycyjnymi, udostępnianie obiektów, pomieszczeń i sprzętu do przechowywania,
w tym w niskich temperaturach, udostępnianie pomieszczeń i sprzętu
do chłodni, wynajem kontenerów do magazynowania i składowania,
wynajem magazynów i przestrzeni magazynowej, wynajem chłodni,
wynajem maszyn i urządzeń zamrażających, wynajem maszyn i urządzeń do załadunku i rozładunku, wynajem maszyn i urządzeń do pakowania lub zawijania, udzielanie informacji związanych z wynajmem
przestrzeni magazynowej i usługami magazynowania, usługi doradcze
w zakresie magazynowania towarów, usługi doradcze w zakresie dystrybucji towarów, usługi doradcze związane z pakowaniem i przepakowywaniem towarów, usługi doradcze związane z transportem towarów, usługi doradztwa związane ze śledzeniem towarów podczas
transportu [informacje dotyczące transportu], 40 konserwowanie napojów i żywności, rozdrabnianie i mielenie żywności, mrożenie żywności, obróbka żywności gotowanej, przetwarzanie żywności i napojów,
przetwarzanie mleka, puszkowanie żywności, usługi pasteryzacji żywności i napojów, wędzenie żywności, wędzenie sera, wytłaczanie owoców, wynajem maszyn i urządzeń do przetwarzania żywności i napojów, wypożyczanie urządzeń chłodniczych, przetwarzanie odpadów,
pozyskiwanie składników z pozostałości odpadów, obróbka i recykling
opakowań, 43 kontraktowe usługi w zakresie żywności, usługi zaopatrzenia w żywność, przygotowywanie i zaopatrywanie w żywność, posiłki i napoje do bezpośredniego spożycia, catering obejmujący żywność i napoje dla instytucji, świadczenie usług cateringowych
obejmujących żywność i napoje w obiektach w obiektach na targi,
wystawy, zjazdy, dekorowanie żywności, dekorowanie ciast, informacje
i doradztwo w zakresie przygotowywania żywności, posiłków i napojów, usługi doradcze związane z technikami pieczenia.

(111) 331740
(220) 2020 06 19
(151) 2020 12 01
(441) 2020 08 10
(732)	ŁABA ADAM SPORTPRISE, Bytom (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) sportprise
(540)

(210) 514917

(591) biały, czerwony, czarny
(531) 26.04.02, 26.04.09, 26.04.18, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.13
(510), (511) 28 ciężarki na nadgarstki i kostki do ćwiczeń, maszyny
do ćwiczeń fizycznych wyposażone w ciężarki, taśmy do ćwiczeń,
sztangi do podnoszenia ciężarów, artykuły i sprzęt sportowy, akcesoria do pływania, artykuły gimnastyczne, artykuły gimnastyczne
i sportowe, artykuły sportowe, gry sportowe, piłki do ćwiczeń, piłki
do sportów rakietowych, piłki gimnastyczne, platformy do ćwiczeń,
rękawice bokserskie, skakanki, sprzęt do treningów sportowych, torby specjalnie przystosowane do sprzętu sportowego.
(111) 331741
(220) 2020 03 23
(210) 511744
(151) 2020 10 14
(441) 2020 05 25
(732)	GŁÓWNY INSTYTUT GÓRNICTWA, Katowice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	GIG Instytut Badawczy 95 lat
(540)

(591) jasnozielony, szary
(531) 27.05.01, 29.01.12
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(510), (511) 41 edukacja, organizowanie i obsługa konferencji, kongresów, sympozjów, seminariów i zjazdów, publikowanie i wypożyczanie
książek, tłumaczenia, usługi wydawnicze, publikowanie książek, publikacja elektroniczna on-line książek i periodyków, 42 usługi projektowania, prace badawczo-rozwojowe, badania w zakresie ochrony środowiska naturalnego, analizy i badania chemiczne, badania
w dziedzinie mechaniki i fizyki, testowanie materiałów, pomiary geodezyjne, prowadzenie naukowych i technicznych usług i badań, przemysłowa analiza i usługi badawcze, ekspertyzy inżynieryjne, badania
analityczne, wsparcie w dziedzinie komercjalizacji produktów, usługi
wdrożeniowe i doradcze, wypożyczanie urządzeń pomiarowych, monitorowanie zanieczyszczonych terenów, monitorowanie zanieczyszczonych terenów w celu wykrycia gazu, świadczenie usług pobierania próbek analitycznych w celu oceny poziomów zanieczyszczenia,
świadczenie usług pobierania próbek analitycznych w celu sprawdzenia skażenia, usługi doradcze w zakresie zanieczyszczenia środowiska, usługi doradcze w zakresie kontroli zanieczyszczeń, doradztwo
techniczne w dziedzinie wykrywania zanieczyszczeń, pobieranie próbek do badania zanieczyszczenia, analiza powietrza w środowisku
budowlanym, usługi analizy biochemicznej przepływu powietrza,
usługi w zakresie pomiarów powietrznych, usługi liczenia cząstek
w przepływającym powietrzu, usługi w zakresie badania składników
przepływającego powietrza, usługi w zakresie badania składników
powietrza, usługi gromadzenia danych związanych z jakością powietrza, zdalny monitoring powietrzny związany z badaniami naukowymi, zdalny monitoring powietrzny związany z badaniami środowiska,
pomiary stężenia zanieczyszczeń powietrza, usługi pomiaru i monitorowania jakości powietrza, opracowywanie bezzałogowych statków
powietrznych (dronów), projektowanie bezzałogowych statków powietrznych (dronów), usługi akustycznego pomiaru przepływu powietrza, badania środowiska, świadczenie usług pobierania próbek
do badania skażenia, pomiary środowiskowe, ocena zagrożeń środowiskowych, usługi monitoringu środowiska naturalnego, badania
dotyczące ochrony środowiska, kompilacja informacji dotyczących
środowiska, gromadzenie informacji dotyczących środowiska naturalnego, doradztwo w zakresie ochrony środowiska, usługi doradcze
dotyczące ochrony środowiska, monitoring środowiskowy obszarów
składowania odpadów monitoring środowiskowy terenów utylizacji
odpadów kompilacja informacji dotyczących warunków środowiskowych, usługi konsultacyjne dotyczące planowania środowiskowego,
konsultacja techniczna w dziedzinie inżynierii środowiska, teledetekcja lotnicza związana z badaniami środowiska, usługi konsultacyjne w zakresie środowiska naturalnego, usługi doradcze związane
z bezpieczeństwem środowiska, usługi badawcze w zakresie ochrony środowiska, badania w zakresie ochrony środowiska naturalnego,
usługi inżynieryjne w dziedzinie technologii środowiskowej, usługi
w zakresie oceny oddziaływania na środowisko, doradztwo techniczne w dziedzinie nauk o środowisku, testowanie emisji spalin w odniesieniu do środowiska naturalnego, usługi w zakresie badań i kontroli środowiska naturalnego, usługi doradcze związane z badaniami
w dziedzinie ochrony środowiska, usługi mapowania stref zagrożenia
smogowego, sporządzanie map zagrożeń smogowych, usługi w zakresie badań środowiskowych w celu wykrywania zanieczyszczeń
wody, udostępnianie danych technologicznych na temat innowacji
mających na uwadze ochronę środowiska, monitorowanie wydarzeń
mających wpływ na środowisko w obrębie struktur inżynierii wodno-lądowej, laboratoria badawcze, usługi świadczone przez laboratoria
naukowe, przygotowywanie map cyfrowych, tworzenie map GPS.

(111) 331742
(220) 2020 03 30
(210) 512027
(151) 2020 10 29
(441) 2020 07 13
(732) LENZ BARTOSZ, Gdańsk (PL)
(540) (znak słowny)
(540) mobilehomeone
(510), (511) 36 pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, wycena
nieruchomości, zarządzanie nieruchomościami, pożyczki hipoteczne
i pośrednictwo w zakresie kredytów hipotecznych, ubezpieczenia majątkowe [nieruchomości], biura pośrednictwa handlu nieruchomościami, agencje pośrednictwa w handlu nieruchomościami, usługi agencji
pośrednictwa nieruchomości mieszkaniowych, usługi agencji lub pośrednictwo w zakresie wynajmu gruntów, usługi agencji nieruchomości dotyczące sprzedaży i wynajmu budynków, usługi agencji nieruchomości w zakresie wynajmu budynków, usługi agencyjne lub
pośrednictwo w zakresie wynajmu budynków, usługi wynajmu miesz-

kań, usługi pośrednictwa finansowego, usługi pośrednictwa finansowego w zakresie nieruchomości, usługi pośrednictwa ubezpieczeniowego, usługi w zakresie doradztwa inwestycyjnego, usługi w zakresie
doradztwa kredytowego, skomputeryzowane usługi doradztwa finansowego, usługi doradztwa finansowego na rzecz osób fizycznych,
usługi doradztwa finansowego na rzecz przedsiębiorstw, usługi doradztwa finansowego na rzecz bankowców, usługi doradztwa i pośrednictwa związane z ubezpieczeniami domu, usługi doradztwa inwestycyjnego dotyczące nieruchomości, usługi doradztwa i udzielania
informacji finansowych, usługi doradztwa powierniczego, usługi doradztwa związane z kredytem, usługi informacji i doradztwa finansowego, usługi powiernictwa i doradztwa inwestycyjnego, sporządzanie
raportów i analiz finansowych, sporządzanie raportów kredytowych,
sporządzanie raportów na temat ratingów kredytowych, sporządzanie raportów finansowych, sporządzanie i notowanie informacji o kursach wymiany walut, sporządzanie i notowanie cen i wskaźników giełdowych, sporządzanie oraz analiza raportów finansowych,
sporządzanie raportów finansowych w zakresie projektów budowlanych, udzielanie kredytów hipotecznych i pośrednictwo w tym zakresie, pośrednictwo ubezpieczeniowe, pośrednictwo w sprawach inwestycji finansowych, pośrednictwo w umowach kredytowych,
pośrednictwo w usługach doradczych w zakresie ubezpieczeń, pośrednictwo w usługach finansowych, pośrednictwo w zakresie komercyjnych kredytów hipotecznych, pośrednictwo w zakresie kredytów
hipotecznych, agencje lub pośrednictwo w dzierżawie lub wynajmie
gruntu, bankowość hipoteczna i pośrednictwo, bankowość hipoteczna i pośrednictwo w tym zakresie, bankowość hipoteczna i pośrednictwo hipoteczne, pośrednictwo dotyczące papierów wartościowych
i aktywów, pośrednictwo inwestycyjne, pośrednictwo ubezpieczeniowe w zakresie nieruchomości, inwestycje finansowe, inwestycje majątkowe [nieruchomości], inwestycje kapitałowe, handel udziałami, handel akcjami, handel akcjami zwykłymi, handel obligacjami, handel
opcjami, handel transakcjami terminowymi, handel walutami, handel
walutami i wymiana walut, handel walutami online w czasie rzeczywistym, administrowanie nieruchomościami, administrowanie sprawami
finansowymi dotyczącymi nieruchomości, agencje mieszkaniowe
(nieruchomości), agencje nieruchomości, doradztwo dotyczące inwestowania w nieruchomości, doradztwo finansowe związane z inwestowaniem w nieruchomości, doradztwo w dziedzinie zakupu nieruchomości, doradztwo w zakresie nieruchomości, doradztwo związane
z kredytami hipotecznymi na nieruchomości mieszkaniowe, dostarczanie informacji dotyczących nieruchomości, dostarczanie nieruchomości na rzecz osób trzecich, dzierżawa nieruchomości posiadanych
na własność, dzierżawa nieruchomości [tylko nieruchomości], finansowanie konsorcjalne nieruchomości, finansowanie nieruchomości, finansowe zarządzanie projektami z dziedziny nieruchomości, inwestowanie kapitału w nieruchomości, inwestowanie w nieruchomości,
nabywanie nieruchomości [dla osób trzecich], nabywanie nieruchomości na rzecz osób trzecich, ocena i wycena nieruchomości, ocena
nieruchomości [wycena], odbieranie długów z tytułu wynajmu nieruchomości, organizacja najmu nieruchomości handlowych, organizowanie dzierżawy [tylko nieruchomości], organizowanie finansowania
zakupu nieruchomości, organizowanie najmu nieruchomości na wynajem, organizowanie ograniczonej własności nieruchomości, organizowanie umów dzierżawy i najmu nieruchomości, organizowanie
umów pożyczki pod zastaw nieruchomości, organizowanie wynajmu
nieruchomości, oszacowania majątku nieruchomego (nieruchomości),
planowanie dotyczące powiernictwa w zakresie nieruchomości, planowanie finansów w zakresie nieruchomości, planowanie inwestycji
w nieruchomości, pobieranie podatków od nieruchomości komercyjnych, pomoc w zakresie nabywania nieruchomości i w zakresie udziałów finansowych w nieruchomościach, pomoc w zakupie nieruchomości, powiernictwo nieruchomości, pożyczki pod zastaw nieruchomości,
skomputeryzowane usługi informacyjne dotyczące nieruchomości, timesharing nieruchomości, ubezpieczenie dla właścicieli nieruchomości, ubezpieczenie wyposażenia nieruchomości, udzielanie gwarancji
finansowych dotyczących zabezpieczeń na nieruchomościach, udzielanie informacji dotyczących nieruchomości, udzielanie informacji dotyczących rynku nieruchomości, udzielanie informacji dotyczących
wyceny nieruchomości, udzielanie informacji dotyczących kwestii nieruchomości za pośrednictwem Internetu, udzielanie informacji o nieruchomościach, dotyczących majątku i ziemi, usługi agencji nieruchomości przy zakupie i wynajmie przedsiębiorstw, usługi agencji
nieruchomości związane z kupnem i sprzedażą ziemi, usługi agencji
nieruchomości związane z kupnem i sprzedażą budynków, usługi
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agencji nieruchomości w zakresie dzierżawy ziemi, usługi agencji
w zakresie sprzedaży nieruchomości za prowizję, usługi agencji w zakresie dzierżawy nieruchomości, usługi agencji w zakresie komercyjnych nieruchomości, usługi badawcze dotyczące nabywania nieruchomości, usługi bankowości inwestycyjnej w zakresie nieruchomości,
usługi depozytowe w zakresie nieruchomości, usługi doradcze dotyczące własności nieruchomości, usługi doradcze dotyczące nieruchomości korporacyjnych, usługi doradcze dotyczące wyceny nieruchomości, usługi doradcze dotyczące nieruchomości, usługi finansowania
zakupu nieruchomości, usługi finansowe dotyczące własności nieruchomości, usługi finansowe dotyczące nieruchomości, usługi finansowe dotyczące własności nieruchomości i budynków, usługi finansowe
dotyczące rozbudowy nieruchomości, usługi finansowe w zakresie
zakupu nieruchomości, usługi finansowe w zakresie nieruchomości,
usługi inwestowania w nieruchomości komercyjne, usługi konsultacyjne dotyczące nieruchomości, usługi kredytowania nieruchomości,
usługi nabywania nieruchomości, usługi powiernicze w zakresie nieruchomości, usługi ubezpieczeniowe dotyczące nieruchomości, usługi
ubezpieczeniowe w zakresie nieruchomości krytych strzechą, usługi
w zakresie inwestowania w nieruchomości, usługi w zakresie nieruchomości związane z zarządzaniem inwestycjami w majątek nieruchomy,
usługi w zakresie nieruchomości, usługi w zakresie odnawiania dzierżawy nieruchomości, usługi w zakresie odstąpienia od dzierżawy nieruchomości, usługi w zakresie porozumień dotyczących nieruchomości [usługi finansowe], usługi w zakresie ubezpieczania nieruchomości,
usługi w zakresie wyceny nieruchomości, usługi w zakresie wyszukiwania nieruchomości mieszkaniowych, usługi w zakresie zarządzania
nieruchomościami, usługi wyceny nieruchomości w celach fiskalnych,
usługi wyceny nieruchomości, usługi wykazów nieruchomości związanych z wynajmem domów i mieszkań, usługi zarządzania inwestycjami
w zakresie nieruchomości, usługi zarządzania majątkiem i nieruchomościami, usługi zarządzania majątkiem nieruchomym dotyczące
transakcji w zakresie nieruchomości, usługi zarządzania nieruchomościami, usługi zarządzania nieruchomościami związane z lokalami biurowymi, usługi zarządzania nieruchomościami związane z obiektami
rozrywkowymi, usługi zarządzania nieruchomościami związane z pomieszczeniami przemysłowymi, usługi zarządzania nieruchomościami
związane z budynkami mieszkalnymi, usługi zarządzania nieruchomościami związane z centrami handlowymi, usługi zarządzania nieruchomościami związane z lokalami do handlu detalicznego, usługi zarządzania nieruchomościami w zakresie budynków handlowych, usługi
zarządzania nieruchomościami w zakresie osiedli mieszkaniowych,
usługi zarządzania nieruchomościami w zakresie kompleksów budynków, usługi zarządzania nieruchomościami w systemie timesharingu,
wybór i nabywanie nieruchomości [w imieniu osób trzecich], usługi
związane ze współwłasnością nieruchomości, wycena finansowa majątku osobistego i nieruchomości, wycena finansowa [ubezpieczenia,
bankowość, nieruchomości], wycena i zarządzanie nieruchomościami,
wycena nieruchomości [finansowa], wyceny finansowe nieruchomości
dzierżawionych, wyceny finansowe nieruchomości posiadanych z tytułu własności nieograniczonej, wyceny finansowe nieruchomości,
wyceny nieruchomości dla roszczeń ubezpieczeniowych, wynajem
nieruchomości, wynajem nieruchomości i majątku, wynajmowanie
pomieszczeń biurowych [nieruchomości], zabezpieczanie środków finansowych na zakup nieruchomości, zapewnianie środków finansowych na rozwój nieruchomości, zapewnienie finansowania rozbudowy nieruchomości, zarządzanie inwestycjami w nieruchomości,
zarządzanie nieruchomością, zarządzanie portfelem nieruchomości,
zarządzanie powiernicze nieruchomościami.
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(510), (511) 7 mechaniczne urządzenia naziemne wspomagające
budowę i naprawę robotów satelitarnych, mechaniczne i elektromechaniczne podzespoły robotów satelitarnych, w tym manipulatory
ramieniowe i chwytaki satelitów, z wyłączeniem próżniowych urządzeń transportowych i chwytaków próżniowych, a także ich części,
37 usługi w zakresie napraw i konserwacji robotów satelitarnych
z wyłączeniem usług dotyczących próżniowych urządzeń transportowych i chwytaków próżniowych, a także ich części, 42 usługi
inżynierskie w zakresie projektowania, budowy i testowania mechanicznych urządzeń naziemnych wspomagających budowę robotów
satelitarnych.

(111) 331744
(220) 2020 02 20
(151) 2020 10 13
(441) 2020 06 01
(732)	GRUSZKA ANDRZEJ, Tułowice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) coolturysta
(540)

(210) 510438

(111) 331743
(220) 2019 10 22
(210) 505926
(151) 2020 03 24
(441) 2019 12 09
(732) SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ-PRZEMYSŁOWY INSTYTUT
AUTOMATYKI I POMIARÓW PIAP, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PIAP
(540)

(591) czerwony, niebieski, zielony, żółty
(531) 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 5 białkowe suplementy diety, mineralne suplementy
diety, mineralne suplementy diety dla ludzi, naturalne suplementy diety do leczenia klaustrofobii, nutraceutyki do stosowania jako
suplementy diety, odżywcze suplementy diety, przeciwutleniające suplementy diety, suplementy diety, suplementy diety dla ludzi
i zwierząt, suplementy diety dla ludzi, suplementy diety dla ludzi
nieprzeznaczone do celów leczniczych, suplementy diety dla niemowląt, suplementy diety dla osób ze specjalnymi wymaganiami
dietetycznymi, suplementy diety dla sportowców, suplementy diety do kontroli cholesterolu, suplementy diety do użytku dietetycznego, suplementy diety i preparaty dietetyczne, suplementy diety
o działaniu kosmetycznym, suplementy diety poprawiające kondycję
i wytrzymałość, suplementy diety składające się głównie z magnezu,
suplementy diety składające się głównie z żelaza, suplementy diety składające się głównie z wapnia, suplementy diety składające się
z aminokwasów, suplementy diety składające się z pierwiastków śladowych, suplementy diety składające się z witamin suplementy diety
sporządzone głównie z minerałów, suplementy diety sporządzone
głównie z witamin, suplementy diety stosowane w poście modyfikowanym, suplementy diety w płynie, suplementy diety w proszku zawierające zarodniki ganoderma lucidum, suplementy diety
z białkiem sojowym, suplementy diety z cynkiem, suplementy diety
z kwasem foliowym, suplementy diety zawierające olej lniany, suplementy diety z pszenicy, suplementy diety zawierające siemię lniane,
suplementy diety zawierające mleczko pszczele, suplementy diety
zawierające propolis, suplementy diety zawierające glukozę, suplementy diety zawierające drożdże, suplementy diety zawierające
kazeinę, suplementy diety zawierające pyłek kwiatowy, suplementy
diety zawierające enzymy, suplementy diety zawierające izoflawony
sojowe, suplementy diety zawierające pyłek sosnowy, suplementy
diety zawierające węgiel aktywny, suplementy diety zawierające
białko, suplementy diety zawierające alginiany, suplementy diety
zawierające kiełki pszenicy, suplementy diety zawierające lecytynę,
suplementy diety ze sproszkowanymi jagodami acai, suplementy
diety ze sproszkowanym białkiem, tabletki zawierające wapń jako
suplementy diety, zdrowotne suplementy diety sporządzone głównie z minerałów, ziołowe suplementy diety dla osób o szczególnych
wymaganiach dietetycznych, 18 torby na odzież sportową, torby
podręczne na odzież sportową, 25 body [odzież], chusty [odzież],
golfy [odzież], kombinezony [odzież], komplety do biegania [odzież],
komplety do joggingu [odzież], komplety odzieżowe ze spodenkami,
kurtki jako odzież sportowa, kurtki [odzież], odzież.

(591) niebieski
(531) 26.11.03, 26.11.08, 27.05.01, 29.01.04

(111) 331745
(220) 2020 02 21
(151) 2020 10 12
(441) 2020 05 25
(732)	AGATA SPÓŁKA AKCYJNA, Katowice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	No i ładnie

(210) 510444
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(540)

(591) czerwony
(531) 29.01.12, 27.05.01, 07.01.08, 07.01.24
(510), (511) 9 aplikacje komputerowe do pobrania, aplikacje do pobrania na smartfony, platformy oprogramowania komputerowego, nagrane lub do pobrania, platformy oprogramowania komputerowego dla
sieci społecznościowych, programy komputerowe do pobrania, programy na smartfony, programy komputerowe nagrane, programy sterujące komputerowe, nagrane, publikacje elektroniczne, publikacje
elektroniczne, do pobrania, aplikacje do pobrania do użytku z telefonami komórkowymi, mobilne aplikacje, utrwalone na nośnikach informacje i dane, 16 broszury, czasopisma [periodyki], gazety, periodyki [czasopisma], ulotki, katalogi, materiały drukowane, 20 bambus,
biblioteczki [regały na książki], blaty stołowe, dekoracje wiszące [ozdoby], drzwi do mebli, dzieła sztuki z drewna, wosku, gipsu lub tworzyw
sztucznych, dzwonki wiatrowe [dekoracja], garderoby, kanapo-tapczany, kanapy, karnisze do zasłon, kartoteki [meble], klamki do drzwi niemetalowe, kołatki do drzwi z materiałów niemetalowych, komody, konsole, kosze niemetalowe, kosze z pokrywką do przenoszenia rzeczy,
kozły [stojaki meblowe], kredensy, krzesła, lusterka ręczne [lusterka toaletowe], lustra (srebrzone szkło), ławy [meble], łóżeczka dla dzieci, łóżeczka dziecięce, łóżeczka koszyki dla dzieci, łóżka, łóżka drewniane,
łóżka wodne nie do celów leczniczych, materace, maty do kojców dziecięcych, maty do przewijania niemowląt, maty do spania, maty wyjmowane do zlewów, meble, meble biurowe, meble metalowe, meble
ogrodowe, meble szkolne, nadmuchiwane meble, nogi do mebli, obrazy (ramy do-), ochraniacze na szczebelki do łóżeczek dla dzieci inne niż
pościel, ochraniacze na szczebelki do łóżeczek dziecięcych inne niż pościel, opakowania drewniane do butelek, oprawy do szczotek, osłony
do kominków (meble), osprzęt niemetalowy do drzwi, osprzęt niemetalowy do łóżek, osprzęt niemetalowy do mebli, ozdoby z tworzyw
sztucznych do artykułów spożywczych, panele drewniane do mebli,
parawany [meble], plastry miodu [ramki], plecionki ze słomy z wyjątkiem mat, podgłówki, wałki, podstawy łóżek, poduszki, poduszki dmuchane do spania, do celów niemedycznych, poduszki dmuchane, do celów niemedycznych, poduszki utrzymujące pozycję głowy dla
niemowląt, poduszki zapobiegające zsuwaniu się dla niemowląt, pojemniki do pakowania z tworzyw sztucznych, pokrowce na odzież [szafa], posążki z drewna, wosku, gipsu lub tworzyw sztucznych, postumenty pod doniczki na kwiaty, pościel, oprócz bielizny pościelowej,
półka na talerze, półki biblioteczne, półki do kartotek [meble], półki
magazynowe, prowadnice do zasłon, prowadnice niemetalowe
do drzwi przesuwnych, przenośne biurka, przewijaki, pudełka drewniane lub z tworzyw sztucznych, pulpity [meble], pulpity do pracy w pozycji stojącej, ramy obrazów [listwy do-], rolki do zasłon, rotang [trzcinopalma, ratan], siedzenia metalowe, skrzynie kratowe [opakowania],
skrzynki na zabawki, sploty słomiane, statuetki z drewna, wosku, gipsu
lub tworzyw sztucznych, stojaki do butelek, stojaki do wieszania ubrań,
stojaki do wystawiania gazet, stojaki na beczki, niemetalowe, stojaki
na czasopisma, stojaki na kapelusze, stojaki na książki [meble], stojaki
na parasole, stojaki na ręczniki [meble], stojaki, półki, stoliczki na kolana,
stoliki pod maszyny do pisania, stoliki ruchome pod komputery, stoły,
stopki do mebli, szafki do przechowywania żywności, szafki na lekarstwa, szafki zamykane, szafki ze schowkami, szafy wnękowe, szezlongi,
szkło srebrzone [lustra], sznury do podwiązywania zasłon, tablice
do zawieszania kluczy, taborety, taborety ze schodkiem [meble], tace
niemetalowe, taśmy drewniane, toaletki, wachlarze nieelektryczne,
wezgłowia, wieszaki i haczyki na ubrania, wieszaki na torby, niemetalowe, wieszaki stojące na płaszcze, wolnostojące przepierzenia [meble],
wózki meblowe, wykończeniowe elementy z tworzyw sztucznych
do mebli, wyroby stolarskie, wyroby wikliniarskie, wysokie krzesła dla
dzieci, zagłówki-poduszki dla niemowląt [podpórki], zagłówki [meble],
zagłówki dla niemowląt, zamknięcia do pojemników niemetalowe, zasłony bambusowe, zasłony dekoracyjne z koralików, zatyczki,
nie ze szkła, metalu lub kauczuku, drobne wyroby niemetalowe, meble
i akcesoria meblowe wyposażenia domu, statuetki, figurki, dzieła sztuki, ozdoby i dekoracje wykonane z takich materiałów, jak drewno, wosk,
gips lub z tworzyw sztucznych, zawarte w tej klasie, 35 administrowanie programami lojalności konsumenta, agencje informacji handlowej,

agencje reklamowe, aktualizacja i utrzymywanie danych w komputerowych bazach danych, aktualizacja i utrzymywanie informacji w rejestrach, pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarządzanie
i administrowanie działalnością gospodarczą, usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, usługi w zakresie handlu i usługi informacyjne
dla konsumentów, badania opinii publicznej, badania rynkowe, bezpośrednia reklama pocztowa, dekoracja wystaw sklepowych, doradztwo
w dziedzinie strategii komunikacyjnych public relations, doradztwo
w dziedzinie strategii komunikacyjnych w reklamie, handlowe informacje i porady udzielane konsumentom w wyborze towarów i usług, impresariat w działalności artystycznej, indeksowanie stron internetowych w celach handlowych lub reklamowych, komputerowe
zarządzanie plikami, marketing ukierunkowany, marketing w ramach
wydawania oprogramowania, obróbka tekstów, optymalizacja stron
internetowych, optymalizacja wyszukiwarek do celów promocji dodatkowej, organizacja pokazów mody w celach promocyjnych, organizowanie i prowadzenie targów w celach handlowych lub reklamowych,
pisanie scenariuszy do celów reklamowych, pokazy towarów, prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, produkcja filmów reklamowych, produkcja programów typu telezakupy, projektowanie materiałów reklamowych, promocja sprzedaży dla osób
trzecich, promowanie towarów i usług w formie sponsorowania wydarzeń sportowych, publikowanie tekstów reklamowych, reklama, reklama korespondencyjna, reklama online za pośrednictwem sieci komputerowej, reklama typu „płać za kliknięcie”, reklama zewnętrzna, reklamy
radiowe, reklamy telewizyjne, rozpowszechnianie reklam, tworzenie
tekstów reklamowych, uaktualnianie materiałów reklamowych, udostępnianie informacji o działalności gospodarczej za pośrednictwem
strony internetowej, usługi komunikacji korporacyjnej, usługi marketingowe, usługi public relations, usługi relacji z mediami, usługi w zakresie
opracowania graficznego do celów reklamowych, usługi w zakresie
porównywania cen, usługi związane z listami prezentów, wynajem czasu reklamowego we wszystkich środkach przekazu, wynajmowanie
przestrzeni reklamowej, wypożyczanie materiałów reklamowych, wystawy w celach handlowych lub reklamowych, zapewnianie platformy
internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, 41 dostarczanie programów telewizyjnych, nie do pobrania, przy pomocy usług
typu transmisja wideo na żądanie, dystrybucja filmów, komputerowe
przygotowanie materiałów do publikacji, organizowanie konkursów
[edukacja lub rozrywka], organizowanie loterii, organizowanie widowisk [impresariat], produkcja programów radiowych i telewizyjnych,
publikowanie on-line elektronicznych książek i czasopism, udostępnianie filmów online nie do pobrania, udostępnianie publikacji elektronicznych, nie do pobrania, usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe,
42 doradztwo w zakresie projektowania stron internetowych, dostarczanie informacji o technologii komputerowej i programowaniu za pośrednictwem strony internetowej, opracowywanie projektów technicznych, platforma jako usługa [PaaS], projektowanie dekoracji wnętrz,
projektowanie graficzne materiałów promocyjnych, projektowanie
urbanistyczne, stylizacja [wzornictwo przemysłowe], tworzenie i projektowanie indeksów informacji opartych na stronach internetowych
dla osób trzecich [usługi informatyczne], udostępnienie wyszukiwarek
internetowych, usługi architektoniczne, usługi graficzne, usługi konsultacyjne dotyczące architektury, wzornictwo przemysłowe, usługi w zakresie technologii informacyjnych.

(111) 331746
(220) 2020 02 24
(151) 2020 10 14
(441) 2020 05 04
(732) RUTKOWSKI JAKUB, Gdynia (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KASHUBIAN LODGE & SPA
(540)

(591) czarny, beżowy
(531) 26.13.25, 05.05.20, 26.11.02, 27.05.01, 29.01.12

(210) 510480
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(510), (511) 43 hotele, hostele i pensjonaty, zakwaterowanie wakacyjne
i turystyczne, usługi informacji, doradztwa i rezerwacji w zakresie zakwaterowania tymczasowego, usługi obiektów gościnnych [zakwaterowanie], wynajmowanie kwater, wynajmowanie pomieszczeń na pobyt
czasowy, udostępnianie zakwaterowania tymczasowego, usługi w zakresie zakwaterowania na pobyt czasowy, usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, 44 usługi w zakresie higieny i pielęgnacji urody ludzi.

(111) 331747
(220) 2020 02 21
(210) 510507
(151) 2020 10 14
(441) 2020 05 18
(732) KRAKOWSKI TEATR KOMEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WWW.TEATR-AVANGARDA-WARSZAWA.PL
(540)

(591) fioletowy, jasnoszry
(531) 27.05.01, 27.05.04, 27.05.17, 24.17.08, 05.13.11, 29.01.12
(510), (511) 41 chronometraż imprez sportowych, doradztwo zawodowe, dostarczanie filmów, nie do pobrania, przy pomocy usług
typu transmisja wideo na żądanie, dostarczanie programów telewizyjnych, nie do pobrania, przy pomocy usług typu transmisja wideo
na żądanie, dubbing, dystrybucja filmów, egzaminy edukacyjne dla
użytkowników pilotażu dronów, fotografia, fotoreportaże, informacja o edukacji, informacja o imprezach rozrywkowych, informacja
o rekreacji, komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji
elektronicznej, kształcenie praktyczne [pokazy], kultura fizyczna,
kursy korespondencyjne, malowanie twarzy, montaż taśm wideo,
nagrywanie na taśmach wideo, nauczanie indywidualne, nauka gimnastyki, organizacja imprez rozrywkowych typu cosplay, organizacja
pokazów mody w celach rozrywkowych, organizowanie balów, organizowanie i prowadzenie forów edukacyjnych z udziałem osób, organizowanie i prowadzenie kolokwiów, organizowanie i prowadzenie
koncertów, organizowanie i prowadzenie konferencji organizowanie
i prowadzenie kongresów, organizowanie i prowadzenie seminariów,
organizowanie i prowadzenie sympozjów, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], organizowanie konkursów [edukacja
lub rozrywka], organizowanie konkursów piękności, organizowanie
widowisk [impresariat], organizowanie wystaw w celach kulturalnych
lub edukacyjnych organizowanie zawodów sportowych, pisanie piosenek, pisanie scenariuszy pisanie scenariuszy do celów innych niż
reklamowe, planowanie przyjęć [rozrywka] pozowanie dla artystów,
produkcja filmów, innych niż reklamowe, produkcja mikrofilmów,
produkcja programów radiowych i telewizyjnych, produkcja widowisk, produkcja muzyczna, przedstawienia teatralne [produkcja],
przekazywanie know-how [szkolenia], publikowanie książek, publikowanie on-line elektronicznych książek i czasopism, publikowanie
tekstów, innych niż teksty reklamowe, radiowe programy rozrywkowe, redagowanie tekstów (innych niż teksty reklamowe), rezerwowanie miejsc na pokazy, reżyseria filmowa, inna niż reżyseria filmów
reklamowych, wypożyczanie sprzętu sportowego [z wyjątkiem pojazdów], sporządzanie napisów [np. do filmów], sprawdziany edukacyjne, studia filmowe, szkoły [edukacja], szkoły z internatem, świadczenie usług w zakresie karaoke, telewizyjne usługi rozrywkowe,
tłumaczenia, tłumaczenie języka migowego, udostępnianie filmów
online nie do pobrania, udostępnianie muzyki cyfrowej [nie do pobrania] w internecie, udostępnianie obiektów i sprzętu sportowego,
udostępnianie publikacji elektronicznych, nie do pobrania, usługi
agencji dystrybucji biletów [rozrywka], usługi artystów estradowych,
usługi klubowe [rozrywka lub nauczanie], usługi klubów zdrowia
[zdrowie i ćwiczenia fizyczne], usługi kulturalne, edukacyjne lub
rozrywkowe świadczone przez galerie sztuki, usługi rozrywkowe,
usługi studia nagrań, usługi szkoleniowe zapewniane przy pomocy
symulatorów, usługi technika oświetlenia na potrzeby realizacji im-
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prez, usługi trenera osobistego [trening sprawności fizycznej], usługi
trenerskie, usługi w zakresie inżynierii dźwięku do obsługi imprez,
usługi w zakresie komponowania muzyki, usługi w zakresie obozów
wakacyjnych [rozrywka], usługi w zakresie opracowania graficznego,
inne niż do celów reklamowych, usługi w zakresie oświaty [nauczanie], usługi w zakresie tłumaczeń ustnych, usługi związane z dyskotekami, wynajem urządzeń kinematograficznych, wypożyczanie
aparatury oświetleniowej do dekoracji teatralnych lub do studiów
telewizyjnych, wypożyczanie dekoracji teatralnych, wypożyczanie
dzieł sztuki, wypożyczanie filmów kinowych, wypożyczanie kamer
wideo, wypożyczanie magnetowidów, wypożyczanie nagrań dźwiękowych, wypożyczanie sprzętu audio, wypożyczanie sprzętu do nurkowania, wypożyczanie symulatorów szkoleniowych, wypożyczanie
taśm wideo, wypożyczanie zabawek, wystawianie spektakli na żywo,
wystawianie spektakli rewiowych, zapewnianie rankingów użytkowników w celach rozrywkowych lub kulturalnych, zapewnianie recenzji użytkowników w celach rozrywkowych lub kulturalnych.

(111) 331748
(220) 2020 02 24
(210) 510514
(151) 2020 10 14
(441) 2020 05 04
(732) TENZI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Skarbimierzyce (PL)
(540) (znak słowny)
(540) WE CARS
(510), (511) 1 chemiczne środki konserwujące do użytku jako inhibitory korozji w układach wydechowych samochodów, substancje
chemiczne do opon w celu zahamowania wydostawania się powietrza, obniżenia temperatury obręczy, zapobiegania rdzewienia kół
i obręczy oraz konserwacji wewnętrznej wykładziny opon, 2 woski
antykorozyjne, powłoki, uszczelniające podkłady gruntowe, szczeliwa w postaci farb, preparaty zapobiegające matowieniu, środki antykorozyjne, 3 preparaty czyszczące do pojazdów i ich karoserii, szyb,
wnętrz, opon, felg, preparaty konserwujące do elementów skórzanych pojazdów, woski samochodowe, 37 usługi mycia, odświeżania
oraz renowacji lakieru samochodów, usługi czyszczenia, mycia i polerowania pojazdów.
(111) 331749
(220) 2020 02 23
(210) 510527
(151) 2020 10 12
(441) 2020 05 25
(732) MUSLIJA-JASIEWICZ MEJRAN LEJDIS, Zielona Góra (PL)
(540) (znak słowny)
(540) pmuqueen
(510), (511) 41 instruktaż w zakresie pielęgnacji ciała, nauczanie w zakresie pielęgnacji urody, prowadzenie kursów, szkoleń, prezentacji
i pokazów w zakresie pielęgnacji urody, prowadzenie kursów, szkoleń,
prezentacji i pokazów w zakresie makijażu i makijażu permanentnego,
prowadzenie kursów, szkoleń, prezentacji i pokazów w zakresie pielęgnacji ciała, przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenia] z zakresu makijażu permanentnego, szkolenia, szkolenie w zakresie kosmetyki i urody, szkolenia w zakresie pielęgnacji
urody, szkolenia w zakresie makijażu permanentnego, szkolenia w zakresie prowadzenia salonów kosmetycznych, usługi szkół pielęgnacji
urody, prowadzenie kursów, szkoleń, prezentacji i pokazów w zakresie
microbladingu brwi, kształtowania brwi, nitkowania brwi, farbowania
brwi, tatuażu brwi, koloryzacji brwi, liftingu brwi, wykonywania henny
i henny pudrowej na brwi, prowadzenie kursów, szkoleń, prezentacji
i pokazów w zakresie stylizacji oprawy oka, 44 usługi salonów piękności, usługi salonów kosmetycznych, usługi doradztwa dotyczące
makijażu i nakładania makijażu, usługi doradztwa dotyczące makijażu
permanentnego, usługi w zakresie makijażu, usługi w zakresie makijażu permanentnego, usługi kosmetyczne w zakresie wykonywania
makijażu, usługi kosmetyczne w zakresie wykonywania makijażu
permanentnego, zabiegi kosmetyczne, udzielanie informacji związanych z usługami salonów piękności, udzielanie informacji związanych
z usługami w zakresie makijażu, udzielanie informacji związanych
z usługami usługi w zakresie makijażu permanentnego, microblading
brwi, usługi kształtowania brwi, usługi nitkowania brwi, usługi farbowania brwi, usługi tatuażu brwi, usługi koloryzacji brwi, usługi liftingu
brwi, usługi wykonywania henny i henny pudrowej na brwi, usługi stylizacji oprawy oka, usługi doradztwa dotyczące microbladingu brwi,
kształtowania brwi, nitkowania brwi, farbowania brwi, tatuażu brwi,
koloryzacji brwi, liftingu brwi, wykonywania henny i henny pudrowej
na brwi, usługi doradztwa dotyczące stylizacji oprawy oka.
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(111) 331750
(220) 2020 02 23
(210) 510528
(151) 2020 10 12
(441) 2020 05 25
(732) MUSLIJA-JASIEWICZ MEJRAN LEJDIS, Zielona Góra (PL)
(540) (znak słowny)
(540) browqueen
(510), (511) 41 instruktaż w zakresie pielęgnacji ciała, nauczanie
w zakresie pielęgnacji urody, prowadzenie kursów, szkoleń, prezentacji i pokazów w zakresie pielęgnacji urody, prowadzenie kursów,
szkoleń, prezentacji i pokazów w zakresie makijażu i makijażu permanentnego, prowadzenie kursów, szkoleń, prezentacji i pokazów
w zakresie pielęgnacji ciała, przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenia] z zakresu makijażu permanentnego, szkolenia, szkolenie w zakresie kosmetyki i urody, szkolenia
w zakresie pielęgnacji urody, szkolenia w zakresie makijażu permanentnego, szkolenia w zakresie prowadzenia salonów kosmetycznych, usługi szkół pielęgnacji urody, prowadzenie kursów, szkoleń,
prezentacji i pokazów w zakresie microbladingu brwi, kształtowania
brwi, nitkowania brwi, farbowania brwi, tatuażu brwi, koloryzacji
brwi, liftingu brwi, wykonywania henny i henny pudrowej na brwi,
prowadzenie kursów, szkoleń, prezentacji i pokazów w zakresie
stylizacji oprawy oka, 44 usługi salonów piękności, usługi salonów
kosmetycznych, usługi doradztwa dotyczące makijażu i nakładania
makijażu, usługi doradztwa dotyczące makijażu permanentnego,
usługi w zakresie makijażu, usługi w zakresie makijażu permanentnego, usługi kosmetyczne w zakresie wykonywania makijażu, usługi
kosmetyczne w zakresie wykonywania makijażu permanentnego,
zabiegi kosmetyczne, udzielanie informacji związanych z usługami
salonów piękności, udzielanie informacji związanych z usługami
w zakresie makijażu, udzielanie informacji związanych z usługami
usługi w zakresie makijażu permanentnego, microblading brwi,
usługi kształtowania brwi, usługi nitkowania brwi, usługi farbowania
brwi, usługi tatuażu brwi, usługi koloryzacji brwi, usługi liftingu brwi,
usługi wykonywania henny i henny pudrowej na brwi, usługi stylizacji oprawy oka, usługi doradztwa dotyczące microbladingu brwi,
kształtowania brwi, nitkowania brwi, farbowania brwi, tatuażu brwi,
koloryzacji brwi, liftingu brwi, wykonywania henny i henny pudrowej
na brwi, usługi doradztwa dotyczące stylizacji oprawy oka.
(111) 331751
(220) 2015 09 18
(210) 447144
(151) 2020 08 26
(441) 2015 12 21
(732) RANKOMAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KOMōRKOMAT.PL
(540)

(591) czerwony, czarny
(531) 26.05.09, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 porównywanie cen (usługi-), pośrednictwo w zakresie
nabywania usług telekomunikacyjnych, 38 telekomunikacja (informacja o-).
(111) 331752
(220) 2020 01 15
(210) 509054
(151) 2020 10 13
(441) 2020 05 18
(732) OKRĘGOWA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA W KOLE, Koło (PL)
(554) (znak przestrzenny)
(540) KOŁO rok założenia 1930 kefir 13 żywych kultur bakterii
PRODUKT POLSKI
(540)

(591) czerwony, żółty, brązowy, zielony, czarny, biały, niebieski
(531) 19.03.03, 06.07.08, 03.04.02, 27.05.01, 29.01.15

(510), (511) 29 nabiał i substytuty nabiału, produkty mleczne, napoje
mleczne (z przewagą mleka), mleko, kefir [napój mleczny], kefir bez
dodatku soli i cukrów, kefir zawierający żywe kultury bakterii, kefir
zawierający 13 żywych kultur bakterii, probiotyczne napoje mleczne.

(111) 331753
(220) 2020 01 15
(210) 509059
(151) 2020 10 12
(441) 2020 03 02
(732)	GRUBA MATEUSZ PIOTR PIÓRKO I SPÓŁKA, Miłobądz (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Uwolnij parapet
(510), (511) 20 wieszaki na rośliny, niemetalowe, kwietniki [meble],
niemetalowe półki ścienne [meble], półki wiszące, regały na rośliny,
stojaki na doniczki z kwiatami, stojaki na kwiaty.
(111) 331754
(220) 2020 01 15
(210) 509061
(151) 2020 10 12
(441) 2020 03 02
(732) D & K TECHNOLOGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wróżewy (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SP SmartPos
(540)

(591) jasnoniebieski, ciemnoniebieski, szary
(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.08, 27.05.23, 26.04.01,
26.04.04, 26.04.09, 26.04.12, 26.04.18, 26.11.02, 26.11.05, 26.11.13
(510), (511) 9 samoobsługowe stanowiska kasowe.
(111) 331755
(220) 2020 01 15
(210) 509062
(151) 2020 10 15
(441) 2020 03 02
(732) QUIRINI JAKUB SEBASTIAN QUIRINI CONSULTING, Lubin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) F FINANCEO FINANCE WORLD
(540)

(591) ciemnoniebieski, szary
(531) 26.04.18, 27.05.01, 27.05.21, 29.01.12
(510), (511) 36 kredyty konsumenckie, kredyty firmowe, kredyty hipoteczne, ubezpieczenia życiowe, ubezpieczenia majątkowe, leasingi.
(111) 331756
(220) 2020 01 15
(210) 509063
(151) 2020 10 12
(441) 2020 03 02
(732) D & K TECHNOLOGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wróżewy (PL)
(540) (znak słowny)
(540) SP SMARTPOS
(510), (511) 9 samoobsługowe stanowiska kasowe.
(111) 331757
(220) 2020 01 15
(210) 509074
(151) 2020 10 16
(441) 2020 04 06
(732) TOKARSKA JOANNA NATALIA, Łomianki (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Fizjopozytywni
(510), (511) 16 czasopisma, gazety, książki, materiały biurowe, 35 udostępnianie informacji o działalności gospodarczej za pośrednictwem
strony internetowej, usługi reklamowe w celu zwiększenia świadomości
społecznej w zakresie kwestii zdrowotnych, usługi sprzedaży, reklamy
i promocji: aparatów do masażu, sprzętu rehabilitacyjnego, przyrządów
do fizykoterapii, mebli do celów leczniczych, koców, narzut, podkładów,
poduszek i kołder do celów leczniczych, odzieży, artykułów papierni-
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czych, sprzętów używanych w pracy fizjoterapeuty, sprzedaż detaliczna,
hurtowa online, wysyłkowa towarów obejmujących książki, broszury,
periodyki, czasopisma, gazety, produkty ortopedyczne, sprzętu rehabilitacyjnego, sprzętu do ćwiczeń, obsługa zleceń zakupów, marketing, reklama radiowa, reklama telewizyjna, reklama w prasie, reklama na stronach
internetowych, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, promocja
sprzedaży powyższych towarów i świadczonych usług, 41 usługi edukacyjne dotyczące zdrowia, usługi edukacyjne w dziedzinie diagnostyki
medycznej, medycyny i rehabilitacji, organizacja i prowadzenie kursów,
szkoleń, konferencji i sympozjów w dziedzinie diagnostyki medycznej,
medycyny i rehabilitacji, instruktaż w zakresie gimnastyki, prowadzenie
zajęć fitness, zajęcia sportowe, informacja w zakresie rekreacji, kształcenie
praktyczne w formie warsztatów, publikacje online, publikowanie tekstów innych, niż reklamowe, usługi w zakresie organizacji i prowadzenia
konferencji, sympozjów, seminariów i szkoleń dla fizjoterapeutów, lekarzy,
terapeutów zajęciowych, logopedów i terapeutów, usługi instruktorów
w zakresie gimnastyki i kultury fizycznej, usługi klubów zdrowia w zakresie poprawy kondycji, prowadzenie działalności rekreacyjnej i sportowej,
instruktaż i nauczanie w zakresie kultury fizycznej i gimnastyki, organizowanie i prowadzenie warsztatów oraz szkoleń, organizowanie zawodów
sportowych, usługi trenera osobistego, pokazy kształcenia praktycznego,
organizacja warsztatów zawodowych i kursów szkoleniowych, szkolenia
w zakresie sprawności fizycznej, usługi edukacji medycznej, usługi edukacyjne dla dorosłych dotyczące medycyny, zdrowia, usługi edukacyjne
dotyczące zabiegów terapeutycznych, usługi w zakresie treningu fizycznego, wydawanie czasopism, wydawanie książek, wydawanie periodyków, wydawanie publikacji medycznych, usługi szkoleniowe w zakresie
utrzymania dobrej kondycji fizycznej, udostępnianie obiektów i sprzętu
do utrzymywania dobrej kondycji fizycznej, 44 usługi medyczne, usługi
diagnostyczne, usługi lekarzy, pielęgniarek, położnych, fizjoterapeutów,
usługi szpitali, klinik, sanatoriów, usługi fizjoterapeutyczne i fizykoterapeutyczne, usługi masażu, usługi opieki medycznej, pielęgniarskiej,
szkoła rodzenia, doradztwo dietetyczne, usługi psychologiczne i psychoterapeutyczne, usługi telemedyczne, wypożyczanie sprzętu medycznego
i służącego ochronie zdrowia, usługi profilaktyki i leczenia oraz konsultacje we wszystkich specjalnościach medycznych, usługi związane z wykonywaniem zabiegów regeneracyjno-rehabilitacyjnych, usługi w zakresie
rehabilitacji medycznej, rehabilitacji funkcjonalnej, fizjoterapii, fizykoterapii, treningu medycznego, terapii manualnej, masażu, usługi pomocy
medycznej, opieka zdrowotna, usługi telemedyczne, usługi doradcze
w dziedzinie zdrowia, porady psychologiczne, placówki opieki pielęgniarskiej, usługi kosmetyczne, usługi terapii dna miednicy, usługi opieki zdrowotnej, usługi w zakresie odnowy biologicznej, usługi położnicze, usługi
szkoleniowe i doradcze w zakresie sprzętu kosmetycznego, medycznego
do odnowy biologicznej, fizjoterapii, fizykoterapii, doradztwo w zakresie
leczenia dolegliwości zdrowotnych, fizjoterapia, hydroterapia, informacje
dotyczące masażu, masaże, opieka zdrowotna w zakresie terapii relaksacyjnej, opracowywanie indywidualnych programów rehabilitacji ruchowej, organizowanie leczenia medycznego, poradnictwo psychologiczne,
poradnictwo medyczne, profesjonalne doradztwo w zakresie zdrowia,
rehabilitacja ruchowa, usługi elektroterapii dla fizjoterapii, usługi dla poradnictwa medycznego, usługi w zakresie leczenia medycznego.

(111) 331758
(220) 2020 01 15
(210) 509075
(151) 2020 10 12
(441) 2020 03 02
(732) ICE4B GOŚCIŃSKI SPÓŁKA JAWNA, Opole (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ICE4B quality sourcing
(540)

(591) jasnoniebieski, ciemnoniebieski
(531) 29.01.04, 29.01.11, 27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.11,
27.07.01, 27.07.11, 01.15.15, 06.01.02, 06.01.04, 26.03.04, 26.03.07,
26.03.13, 26.04.02, 26.04.04, 26.04.05, 26.04.06, 26.11.01, 26.11.06,
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26.11.08, 26.11.10
(510), (511) 17 rękawice izolacyjne, folie z tworzyw sztucznych
nie do pakowania, 25 kombinezony [odzież], 35 badania biznesowe,
outsourcing [doradztwo biznesowe], 39 fracht [przewóz towarów],
logistyka transportu.
(111) 331759
(220) 2020 01 16
(210) 509107
(151) 2020 10 12
(441) 2020 03 09
(732)	GRUPA INCO SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	GRUPA INCO
(540)

(591) ciemnoszary, złoty
(531) 03.07.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 1 produkty chemiczne przeznaczone dla przemysłu, rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa, nawozy ogrodnicze, nawozy do użyźniania gleby, aktywatory kompostu, obornik, organiczne pozostałości
pofermentacyjne [nawóz], podłoża dla upraw bezglebowych [rolnictwo], preparaty do regulacji wzrostu roślin, preparaty poprawiające kondycję gleby, preparaty z mikroelementów dla roślin, środki
do ochrony nasion, tworzywa sztuczne w stanie surowym, detergenty
stosowane w procesach produkcyjnych, dodatki chemiczne do fungicydów, olejów, paliwa, gleba do upraw, gips do stosowania jako nawóz, humus, pokrycia humusowe, konserwanty do stosowania w przemyśle farmaceutycznym, kultury mikroorganizmów inne, niż do celów
medycznych lub weterynaryjnych, preparaty bakteriologiczne, inne
niż do użytku medycznego i weterynaryjnego, preparaty chemiczne
do zapobiegania chorobom u roślin, preparaty chemiczne do zapobiegania pleśni, preparaty chemiczne do zapobiegania powstawaniu
plam na tkaninach, preparaty do wybielania [środki odbarwiające]
do celów przemysłowych, środki chemiczne do impregnacji materiałów tekstylnych, środki chemiczne do ożywiania kolorów tkanin, 3
preparaty chemiczne do czyszczenia do użytku domowego, środki
do mycia, środki wybielające i inne substancje stosowane w praniu, detergenty, inne niż do użytku w procesach produkcyjnych oraz inne niż
do celów medycznych, środki do czyszczenia, polerowania, szorowania
i ścierania, środki do mycia naczyń, mydła, krochmal, preparaty do kąpieli, kosmetyki, kosmetyki dla zwierząt, płyny do pielęgnacji włosów,
odżywki, szampony, płyny do pielęgnacji włosów, balsamy do celów
kosmetycznych, pomadki i błyszczki do ust, środki przeciwpotowe,
antyseptyczne, pasty i mleczka do obuwia, mebli i podłóg, kremy
do butów, płyny do mycia szyb, podłóg, preparaty do usuwania rdzy,
preparaty do nabłyszczania liści, preparaty do nadawania połysku, antyperspiranty [przybory toaletowe], dezodoranty dla ludzi i zwierząt,
płyny do płukania ust do celów niemedycznych, płyny po goleniu, preparaty do pielęgnacji paznokci, preparaty do udrażniania rur, preparaty do wywabiania plam, preparaty odświeżające oddech do higieny
osobistej, środki do czyszczenia zębów, środki odświeżające powietrze
[zapachowe], środki ułatwiające suszenie do zmywarek naczyń, środki
zmiękczające do tkanin, 5 produkty farmaceutyczne i weterynaryjne,
leki dla ludzi i zwierząt, maści do celów farmaceutycznych, preparaty przeciw oparzeniom słonecznym do celów farmaceutycznych,
mineralne suplementy diety, antyseptyki, środki sanitarne do celów
medycznych, owadobójcze szampony dla zwierząt, owadobójcze weterynaryjne środki do mycia, środki odkażające, środki do zwalczania
robactwa, preparaty przeciwpasożytnicze, środki do mycia zwierząt
[insektycydy], środki odstraszające insekty dla zwierząt, środki do tępienia szkodników, fungicydy, herbicydy, środki chwastobójcze, środki
bakteriobójcze, środki dezynfekujące do celów higienicznych, środki
dezynfekujące do toalet, antybakteryjne środki do mycia rąk, detergenty do celów medycznych, mydła antybakteryjne, mydła dezynfekujące, mydła lecznicze, preparaty do kąpieli, lecznicze, preparaty
chemiczne do leczenia chorób roślin, preparaty do sterylizacji gleby,
16 materiały introligatorskie, papier, wyroby z tych materiałów nie ujęte w innych klasach, druki, fotografie, materiały biurowe, publikacje
drukowane, czasopisma, gazety, broszury, kartki pocztowe, katalogi,
książki, zakładki do książek, notatniki, prospekty, kalendarze, obrusy
papierowe, ulotki, pióra i długopisy [artykuły biurowe], 17 tworzywa
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sztuczne w formie wyciśniętej, materiały wypełniające, uszczelniające,
izolacyjne, farby izolacyjne, 20 wyroby z tworzyw sztucznych, butelki,
niemetalowe korki do butelek, zamknięcia do butelek nie ze szkła, metalu lub gumy, zamknięcia do pojemników niemetalowe, niemetalowe
kapsle do korkowania, niemetalowe nakrętki, pojemniki do pakowania
z tworzyw sztucznych, pudełka, kanisterki, etykiety z tworzyw sztucznych, 36 administrowanie nieruchomościami, zarządzanie majątkiem
nieruchomym, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, dzierżawa
nieruchomości, dzierżawa majątku nieruchomego, wynajem mieszkań, wynajem powierzchni biurowej, pośrednictwo w wynajmie nieruchomości, wynajem lokali użytkowych, wynajem nieruchomości.

(111) 331760
(220) 2020 01 16
(151) 2020 10 12
(441) 2020 03 09
(732) KMC-SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KMC services NOWE OBLICZE LOGISTYKI
(540)

(210) 509109

(591) biały, czarny, niebieski
(531) 27.05.01, 26.04.05, 29.01.13
(510), (511) 35 kontrola zapasów magazynowych, usługi przetwarzania danych w dziedzinie transportu, zarządzanie flotą transportową
[dla osób trzecich], administracja biznesowa w zakresie transportu
i dostaw, zarządzanie biznesowe w dziedzinie transportu i dostaw,
doradztwo biznesowe w dziedzinie transportu i dostaw, doradztwo
w zarządzaniu biznesowym w dziedzinie transportu i dostaw, 37 budowa i naprawa magazynów, instalowanie urządzeń i obiektów magazynowych, 39 magazynowanie, dzierżawa magazynów, wynajmowanie
magazynów, usługi magazynowe, magazynowanie towarów, magazynowanie ładunków, magazynowanie gazu, magazynowanie paczek,
magazynowanie odzieży, magazynowanie broszur, magazynowanie
kosmetyków, magazynowanie dźwigów, magazynowanie bagażu, magazynowanie dokumentów, magazynowanie celne, magazynowanie
cieczy, magazynowanie płynów, magazynowanie mebli, magazynowanie żywności, magazynowanie części, wynajem przestrzeni magazynowej, wypożyczanie kontenerów magazynowych, wynajem segmentów
magazynowych, wynajem miejsc magazynowych, magazynowanie
urządzeń elektrycznych, magazynowanie towarów handlowych, magazynowanie i składowanie, organizowanie magazynowania paliw,
magazynowanie olejów napędowych, magazynowanie dokumentów
archiwizowanych, informacja o magazynowaniu, magazynowanie
paliw gazowych, magazynowanie części pojazdów, magazynowanie
w chłodniach, składowanie towarów w magazynach, wynajem przenośnych kontenerów magazynowych, usługi magazynowania żywności
mrożonej, usługi konsultacyjne dotyczące magazynowania, magazynowanie wody w zbiornikach, magazynowanie ładunku przed transportem, wypożyczanie skrzynek do magazynowania, wypożyczanie
pojemników do magazynowania, wynajmowanie miejsc do magazynowania, magazynowanie rolniczych artykułów spożywczych, świadczenie usług magazynowania i udostępniania sprzętu i obiektów magazynowych, składowanie produktów rolnych w magazynach, składowanie
zamrożonej żywności w magazynach, wynajem obiektów i urządzeń
magazynowych, magazynowanie urządzeń do użytku domowego,
magazynowanie towarów w dużych ilościach, usługi związane z magazynowaniem towarów, usługi składowania w magazynach i piwnicach,
usługi w zakresie bezpiecznego magazynowania [transport], usługi
doradcze w zakresie magazynowania towarów, udzielanie informacji
związanych z usługami magazynowania, wynajem kontenerów do magazynowania i składowania, usługi wynajmu związane z transportem
i magazynowaniem, udzielanie informacji związanych z wynajmem
przestrzeni magazynowej, wynajem modułów i pojemników do magazynowania i transportu, świadczenie usług w zakresie magazynowania
towarów transportowanych drogą wodną, transport, transport samochodowy, transport lądowy, transport w kontenerach, transport rzeczny, transport promowy, transport statkami, transport ładunków, transport barkami, transport morski, transport wodny, transport drogowy,
transport lotniczy, transport towarów, transport powietrzny, transport

paczek, organizowanie transportu, logistyka transportu, usługi transportowe, transport i składowanie, transport samochodami ciężarowymi, transport drogowy ładunków, transport rzeczny łodzią, transport
ładunków statkiem, transport towarów statkiem, transport towarów
koleją, transport wodami śródlądowymi, organizowanie transportu ładunków, organizowanie transportu towarów, organizowanie transportu powietrznego, usługi transportu ładunków, organizowanie transportu paczek, usługi transportu promowego, usługi transportu barkami,
usługi transportu statkami, usługi transportu pojazdami, usługi transportu drogowego, organizowanie transportu promami, usługi transportu wodnego, usługi transportu powietrznego, usługi pośrednictwa
transportowego, transport ładunku drogą morską, transport ładunków
drogą powietrzną, transport i dostawy towarów, transport ładunku
drogą lądową, transport chłodniczy towarów zimnych, transport ładunku pojazdem lądowym, transport towarów wodami śródlądowymi,
usługi kolejowego transportu towarowego, organizowanie transportu
lądowego paczek, organizowanie transportu morskiego paczek, usługi transportu powietrznego ładunków, usługi transportu drogowego
ładunków, pakowanie artykułów do transportu, organizowanie transportu powietrznego paczek, dostarczanie informacji dotyczących
transportu, organizowanie transportu morskiego towarów, organizowanie transportu powietrznego ładunków, pakowanie towarów podczas transportu, usługi agencji transportowej w zakresie organizowania
transportu towarów, transport towarów w warunkach chłodniczych,
udzielanie informacji dotyczących transportu ładunku, profesjonalne
doradztwo w zakresie transportu, pakowanie artykułów odzieżowych
do transportu, usługi w zakresie transportu drogowego, doradztwo
w zakresie transportu drogowego, udzielanie informacji dotyczących
transportu lotniczego, doradztwo w zakresie transportu lotniczego,
usługi międzynarodowego transportu lotniczego ładunków, usługi
konsultacyjne dotyczące transportu, usługi doradcze związane z transportem, usługi informacyjne związane z transportem, skomputeryzowane planowanie związane z transportem, usługi doradztwa związane ze śledzeniem towarów podczas transportu [informacje dotyczące
transportu], udostępnianie danych związanych z metodami transportu,
skomputeryzowane usługi informacyjne w zakresie transportu, usługi
w zakresie organizowania transportu kolejowego, usługi w zakresie
organizowania transportu powietrznego, usługi w zakresie transportu
samochodami ciężarowymi, usługi w zakresie organizowania transportu wodnego, usługi informacyjne związane z metodami transportu,
organizacja transportu powietrznego, morskiego i lądowego, usługi
w zakresie organizowania transportu drogowego, świadczenie skomputeryzowanych usług doradztwa dotyczących transportu, pośrednictwo w zakresie frachtu i transportu, udzielanie informacji na temat
transportu drogowego, usługi doradcze związane z transportem towarów, usługi doradcze związane z transportem drogowym, usługi informacyjne związane z transportem towarów, skomputeryzowane usługi
informacyjne dotyczące usług transportowych, organizacja transportu
droga lądową, morską i powietrzną, organizowanie transportu drogą
lądową, morską i powietrzną, udzielanie informacji związanych z usługami transportu morskiego, usługi w zakresie udostępniania informacji
dotyczących transportu, organizowanie i świadczenie usług transportowych drogą lądową, morską i powietrzną, usługi transportowe i dostawa drogą powietrzną, lądową, koleją i drogą morską.

(111) 331761
(220) 2020 01 16
(210) 509110
(151) 2020 10 12
(441) 2020 03 02
(732) POLSKIE MIĘSO I WĘDLINY ŁUKOSZ SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Chybie (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	Apetyt na... indyka TRUST 4 FOOD Łukosz
(540)

(591) biały, jasnoniebieski, granatowy, ciemnoszary, niebieski
(531) 29.01.13, 11.03.05, 11.03.09, 27.05.01, 27.05.02, 27.05.08,
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27.05.09, 27.05.10, 27.05.11, 27.05.24, 24.17.01, 24.17.02, 27.07.01,
27.07.11, 27.07.17, 26.01.02, 26.01.03, 26.01.12, 26.01.17, 26.01.18,
26.01.20, 26.01.21, 26.11.02, 26.11.05, 26.11.12
(510), (511) 29 mięso i wędliny, jaja ptasie i produkty z jaj, nabiał i substytuty nabiału, naturalne i sztuczne osłonki do kiełbas, oleje i tłuszcze jadalne, przetworzone owady i larwy, przetworzone owoce, warzywa i grzyby (w tym orzechy i nasiona roślin strączkowych), ryby,
owoce morza i mięczaki, nieżywe, zupy i wywary, ekstrakty mięsne.
(111) 331762
(220) 2020 01 17
(210) 509153
(151) 2020 10 12
(441) 2020 03 02
(732)	GMINA UJSOŁY, Ujsoły (PL)
(540) (znak słowny)
(540) WAWRZYŃCOWE HUDY
(510), (511) 41 imprezy kulturalne, prowadzenie imprez kulturalnych,
organizowanie imprez w celach kulturalnych, organizowanie konferencji dotyczących działalności kulturalnych, prowadzenie wystaw
w celach kulturalnych, organizowanie festynów w celach kulturalnych.
(111) 331763
(220) 2020 01 17
(210) 509162
(151) 2020 10 12
(441) 2020 03 09
(732) COB FINANCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) COB FINANCE SPÓŁKA Z O.O. WINDYKUJEMY NAJLEPIEJ!
(540)

(591) czarny, złoty
(531) 27.05.01, 26.11.01
(510), (511) 36 windykacja, firmy windykacyjne, agencje windykacji
należności, skomputeryzowana windykacja wymagalnych należności, elektroniczne usługi windykacji należności, windykacja należności i odzysk długu, windykacja należności i odzyskiwanie długów,
usługi w zakresie windykacji długu i faktoringu wierzytelności.
(111) 331764
(220) 2020 01 17
(210) 509170
(151) 2020 10 12
(441) 2020 03 02
(732) CORPOMED J.J. PIOTRKIEWICZ SPÓŁKA JAWNA, Warszawa
(PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CORPOMED
(540)

(591) czerwony, niebieski
(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.11, 02.01.16, 02.01.23,
02.01.30, 26.01.01, 26.01.06, 26.01.14, 26.11.03, 26.11.05, 26.11.08,
26.11.10, 26.13.01
(510), (511) 44 usługi doradcze związane z usługami medycznymi, usługi doradcze w zakresie opieki zdrowotnej, usługi doradcze
dotyczące aparatury i przyrządów medycznych, wynajem sprzętu
do opieki zdrowotnej dla ludzi, wynajem sprzętu do higieny i pielęgnacji urody u ludzi, usługi medyczne, usługi fizjoterapii, usługi kosmetyczne, prowadzenie placówek medycznych, usługi diagnostyki
medycznej [testy i analizy], usługi w zakresie pozyskiwania pacjentów dla placówek medycznych, pośrednictwo usług medycznych.
(111) 331765
(220) 2020 01 17
(210) 509179
(151) 2020 10 12
(441) 2020 03 09
(732) KRAJOWA RADA RADIOFONII I TELEWIZJI, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TELEMETRIA POLSKA
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(540)

(591) biały, czarny, czerwony
(531) 26.11.08, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 badanie rynku, doradztwo, konsultacje i pomoc w zakresie reklamy, marketingu i promocji, dostarczanie biznesowych informacji marketingowych, dostarczanie informacji marketingowych,
dostarczanie informacji marketingowej, dostarczanie informacji
marketingowych za pośrednictwem stron internetowych, dostarczanie informacji na temat reklamy, dystrybucja materiałów reklamowych, marketingowych i promocyjnych, działalność reklamowa,
w szczególności w dziedzinie sieci telematycznych i telefonicznych,
gromadzenie informacji związanych z reklamą, indeksowanie stron
internetowych w celach handlowych lub reklamowych, informacja
marketingowa, kampanie marketingowe, marketing cyfrowy, opracowywanie kampanii promocyjnych, opracowywanie i realizacja planów i koncepcji medialnych i reklamowych, opracowywanie i wdrażanie strategii marketingowych na rzecz innych, opracowywanie
strategii i pomysłów marketingowych, planowanie strategii marketingowych, przygotowywanie planów marketingowych, udzielanie
informacji dotyczących marketingu, udzielanie informacji związanych z reklamą, badania rynkowe, badania rynku i badania marketingowe, statystyczne badania rynkowe, statystyczne badania biznesowe, badania i analizy rynkowe, badania rynkowe prowadzone przez
telefon, badania rynkowe za pośrednictwem telefonu.
(111) 331766
(220) 2020 01 20
(210) 509235
(151) 2020 10 12
(441) 2020 03 09
(732) KORZEC PATRYCJA ELŻBIETA LABORATORIUM
KOSMETYKÓW, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Plantea
(540)

(531) 05.03.13, 27.05.01
(510), (511) 3 kosmetyki naturalne, kosmetyki .
(111) 331767
(220) 2020 01 21
(210) 509284
(151) 2020 10 14
(441) 2020 03 16
(732) CDNET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) cdnet
(540)

(591) jasnozielony, ciemnozielony
(531) 26.03.01, 26.03.18, 27.05.01, 29.01.03
(510), (511) 9 oprogramowanie komputerowe przeznaczone do zarządzania dokumentami, oprogramowanie komputerowego do wspomagania działalności przedsiębiorstw, oprogramowanie komputerowe
do wspomagania zarządzania przedsiębiorstwem, oprogramowanie
komputerowe do prowadzenia księgowości, oprogramowanie komputerowe do zarządzania plikami, komputery i sprzęt komputerowy,
oprogramowanie do analizy danych biznesowych, oprogramowanie
do zarządzania przedsiębiorstwem, oprogramowanie do integracji
aplikacji i baz danych, oprogramowanie komputerowe do celów biznesowych, oprogramowanie komputerowe przeznaczone do planowania zasobów przedsiębiorstwa (systemy ERP), 41 szkolenia dotyczące
oprogramowania komputerowego, działalność edukacyjna dotycząca
oprogramowania komputerowego, usługi instruktażowe dotyczące
oprogramowania komputerowego, 42 doradztwo dotyczące sprzętu
i oprogramowania komputerowego dla przedsiębiorstw, dopaso-
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wanie rozwiązanie informatycznych do klienta, adaptacja rozwiązań
IT do potrzeb klienta, usługi dla przedsiębiorstw w zakresie sprzętu
i oprogramowania komputerowego, usługi analizy poprzedzającej
wdrożenie oprogramowania komputerowego, wdrażanie oprogramowania komputerowego, serwis oprogramowania komputerowego,
utrzymanie oprogramowania komputerowego, naprawa oprogramowania komputerowego, instalacja oprogramowania komputerowego,
aktualizacja oprogramowania komputerowego, powielanie oprogramowania komputerowego, projektowanie oprogramowania komputerowego, konserwacja oprogramowania komputerowego, konfiguracja oprogramowania komputerowego, ulepszanie oprogramowania
komputerowego, archiwizacja baz danych.

(111) 331768
(220) 2020 01 21
(210) 509295
(151) 2020 10 14
(441) 2020 03 16
(732) WYPCHŁO PIOTR ARCHI-RAD 2000 BIURO PROJEKTÓW,
Radom (PL)
(540) (znak słowny)
(540)	ARCHI-RAD
(510), (511) 37 budownictwo, 42 projektowanie budowlane.
(111) 331769
(220) 2020 01 21
(210) 509298
(151) 2020 10 14
(441) 2020 03 16
(732) LETNISKOWO.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Białystok (PL)
(540) (znak słowny)
(540) letniskowo.pl
(510), (511) 19 niemetalowe domy przenośne, domki mobilne.
(111) 331770
(220) 2020 01 22
(210) 509328
(151) 2020 10 12
(441) 2020 03 16
(732)	GOWORK.PL SERWIS PRACY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540)	GOWORK Opinie o Firmach
(510), (511) 35 biura pośrednictwa pracy, doradztwo w zakresie zarządzania personelem, opracowywanie życiorysów dla osób trzecich, outsourcing jako doradztwo biznesowe, usługi komunikacji
korporacyjnej, usługi przypominania o spotkaniach-prace biurowe,
działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem
pracowników, pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe
w mediach elektronicznych w Internecie, diagnoza i rozwiązywanie
konfliktów wewnątrzorganizacyjnych, diagnoza potencjału pracowników, opracowywanie i wdrażanie systemów zarządzania kadrami oraz
rekrutacyjnych, diagnostycznych i ocennych kadrowych narzędzi pomiarowych, analiza stanowisk pracy, ocena jakości pracy, budowanie
i wdrażanie standardów pracy oraz standardów obsługi klienta, systemów motywowania, oceniania i rozwoju kadr, usługi agencji informacji handlowej, aktualizacja i utrzymywanie danych w komputerowych
bazach danych, doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych
w reklamie, doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych public
relations, aktualizacja i utrzymywanie informacji w rejestrach, audyt
działalności gospodarczej, badania opinii publicznej, badania rynkowe, indeksowanie stron internetowych w celach handlowych lub
reklamowych, pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych,
wynajmowanie przestrzeni reklamowej, wyszukiwanie informacji
w plikach komputerowych dla osób trzecich, zapewnianie platformy
internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług.
(111) 331771
(220) 2020 01 22
(210) 509330
(151) 2020 10 12
(441) 2020 03 16
(732)	GOWORK.PL SERWIS PRACY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540)	GOWORK Check Employer
(510), (511) 35 biura pośrednictwa pracy, doradztwo w zakresie zarządzania personelem, opracowywanie życiorysów dla osób trzecich,
outsourcing jako doradztwo biznesowe, usługi komunikacji korporacyjnej, usługi przypominania o spotkaniach-prace biurowe, działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem
pracowników, pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe

w mediach elektronicznych w Internecie, diagnoza i rozwiązywanie
konfliktów wewnątrzorganizacyjnych, diagnoza potencjału pracowników, opracowywanie i wdrażanie systemów zarządzania kadrami oraz
rekrutacyjnych, diagnostycznych i ocennych kadrowych narzędzi pomiarowych, analiza stanowisk pracy, ocena jakości pracy, budowanie
i wdrażanie standardów pracy oraz standardów obsługi klienta, systemów motywowania, oceniania i rozwoju kadr, usługi agencji informacji handlowej, aktualizacja i utrzymywanie danych w komputerowych
bazach danych, doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych
w reklamie, doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych public
relations, aktualizacja i utrzymywanie informacji w rejestrach, audyt
działalności gospodarczej, badania opinii publicznej, badania rynkowe, indeksowanie stron internetowych w celach handlowych lub
reklamowych, pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych,
wynajmowanie przestrzeni reklamowej, wyszukiwanie informacji
w plikach komputerowych dla osób trzecich, zapewnianie platformy
internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług.

(111) 331772
(220) 2020 01 22
(210) 509331
(151) 2020 10 12
(441) 2020 03 16
(732)	GOWORK.PL SERWIS PRACY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540)	GOWORK Serwis Pracy
(510), (511) 35 biura pośrednictwa pracy, doradztwo w zakresie zarządzania personelem, opracowywanie życiorysów dla osób trzecich,
outsourcing jako doradztwo biznesowe, usługi komunikacji korporacyjnej, usługi przypominania o spotkaniach-prace biurowe, działalność
związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników, pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach
elektronicznych w Internecie, diagnoza i rozwiązywanie konfliktów
wewnątrzorganizacyjnych, diagnoza potencjału pracowników, opracowywanie i wdrażanie systemów zarządzania kadrami oraz rekrutacyjnych, diagnostycznych i ocennych kadrowych narzędzi pomiarowych,
analiza stanowisk pracy, ocena jakości pracy, budowanie i wdrażanie
standardów pracy oraz standardów obsługi klienta, systemów motywowania, oceniania i rozwoju kadr, usługi agencji informacji handlowej,
aktualizacja i utrzymywanie danych w komputerowych bazach danych,
doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych w reklamie, doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych public relations, aktualizacja i utrzymywanie informacji w rejestrach, audyt działalności
gospodarczej, badania opinii publicznej, badania rynkowe, indeksowanie stron internetowych w celach handlowych lub reklamowych,
pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych, wynajmowanie
przestrzeni reklamowej, wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych dla osób trzecich, zapewnianie platformy internetowej dla
nabywców i sprzedawców towarów i usług, 41 doradztwo zawodowe,
organizacja i prowadzenie warsztatów, usługi przekwalifikowania zawodowego, opracowywanie oraz prowadzenie programów szkoleniowych personelu w miejscu pracy, prowadzenie warsztatów, treningów,
seminariów, sympozjów, zjazdów, podróży studyjnych, kongresów,
konferencji i imprez rozrywkowych, organizowanie i prowadzenie kursów, szkoleń edukacyjnych i rozrywkowych, opracowywanie planów
szkoleniowych, systemów ocen pracowniczych, usługi trenerskie w zakresie pomocy i kierowania rozwojem umiejętności oraz kompetencji,
usługi szkoleniowo-edukacyjne w zakresie budowy zespołu, pozostałe
pozaszkolne formy edukacji gdzie indziej niesklasyfikowane.
(111) 331773
(220) 2020 01 22
(210) 509341
(151) 2020 10 14
(441) 2020 04 27
(732) VOTUM ROBIN LAWYERS SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) VOTUM ROBIN LAWYERS
(540)

(591) granatowy, ciemnoczerwony
(531) 02.01.01, 02.09.12, 17.03.02, 17.03.03, 24.17.02, 24.01.08,
24.01.13, 27.05.01, 29.01.12
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(510), (511) 35 analizy i badania dotyczące działalności gospodarczej,
usługi informacyjne w zakresie działalności gospodarczej, pomoc
w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarządzanie i administrowanie działalnością gospodarczą, usługi reklamowe, marketingowe
i promocyjne, usługi reklamowe, promocyjne i marketingowe, 36
gromadzenie funduszy i sponsorowanie finansowe, gwarantowanie
ubezpieczeń, ubezpieczenia, usługi depozytów sejfowych, usługi finansowe, pieniężne i bankowe, usługi ubezpieczeniowe, usługi w zakresie depozytów przedmiotów wartościowych, usługi w zakresie
nieruchomości, usługi w zakresie wycen, zbiórki funduszy i sponsorowanie finansowe.

(111) 331774
(220) 2020 01 23
(210) 509372
(151) 2020 10 12
(441) 2020 03 16
(732) PIEKARSKA MONIKA, Grodzisk Mazowiecki (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) wonder reactor
(540)

(591) zielony
(531) 26.03.07, 26.03.12, 27.05.01, 29.01.03
(510), (511) 11 reaktory do reakcji gaz-gaz, reaktory stanowiące chemiczne instalacje przemysłowe, reaktory biologiczne do klarowania
ścieków przemysłowych, reaktory do reakcji procesów na granicy faz
gaz-ciało stałe, zbiorniki reaktora, urządzenia do mieszania wody, armatura do regulacji urządzeń wodnych lub gazowych oraz przewodów
wodnych lub gazowych, filtry do urządzeń wodnych, urządzenia
do tworzenia wirów wodnych, aparatura do suszenia paszy, instalacje
do obróbki przemysłowej, urządzenia do obróbki chemicznej, instalacje do obróbki chemicznej, zawory kulowe, zawory mieszające-kurki,
zawory kontroli poziomu, zawory do rur, zawory do kontroli wody, zawory do regulacji przepływu wody, zawory odcinające do regulowania
gazu, zawory bezpieczeństwa do urządzeń wodnych, zawory regulujące poziom w zbiornikach, zawory regulacyjne kontrolujące poziom
w zbiornikach, zawory kontrolujące wodę do zbiorników z wodą, zawory nadmiarowe jako przyrządy bezpieczeństwa do rur wodnych, zawory kontrolujące wodę do kontroli poziomu w zbiornikach, mechanizmy
do kontroli poziomu cieczy w zbiorniku-zawory, komory chłodzące,
komory mroźnicze, czyste komory-instalacje sanitarne, komory służące
do odkażania, zbiorniki na wodę, kolumny rektyfikacyjne, kolumny destylacyjne, kolumny neutralizacyjne, kolumny chromatograficzne
do celów przemysłowych, kolumny ekstrakcyjne inne niż aparatura laboratoryjna, instalacje do odparowywania, instalacje chłodnicze, instalacje grzewcze, instalacje zamrażające, instalacje do pieczenia, instalacje do sterylizacji, instalacje do podgrzewania napojów, instalacje
do filtrowania wody, instalacje chłodnicze do płynów, instalacje chłodnicze do cieczy, instalacje do dystrybucji wody, instalacje do wytwarzania pary, urządzenia i instalacje chłodnicze, przemysłowe instalacje
do suszenia, instalacje do gotowania przemysłowego, instalacje do wytwarzania pary, urządzenia i instalacje do suszenia, urządzenia i instalacje do gotowania, urządzenia regulacyjne do instalacji wodnych, instalacje automatyczne do przyrządzania kawy, urządzenia regulacyjne
do instalacji gazowych, instalacje i urządzenia do suszenia, instalacje
i urządzenia wentylacyjne, klimatyzacyjne, instalacje i urządzenia
do chłodzenia i zamrażania, urządzenia do gotowania, urządzenia i instalacje do gotowania, elektryczne automaty do espresso, chłodzące
automaty do napojów, automatyczne maszyny do dystrybucji wody,
automatyczne urządzenia do dystrybucji wody, automaty do wyrobu
chleba do celów domowych, automatyczne urządzenia do zaopatrywania inwentarza żywego w wodę, urządzenia wydające chłodne napoje inne niż automaty sprzedające, urządzenia dozujące do napojów
chłodzonych inne niż automaty do sprzedaży, wielofunkcyjne urządzenia do gotowania, suszarki do żywności, sprzęt do gotowania, podgrzewania, chłodzenia i konserwowania, do żywności i napojów, urządzenia
do podgrzewania żywności, instalacje do podgrzewania żywności,
urządzenia do gotowania żywności, podgrzewacze żywności dla niemowląt, maszyny do smażenia żywności, suszarki do żywności, elektryczne, termoelektryczne urządzenia do podgrzewania żywności,
elektryczne urządzenia do podgrzewania żywności, urządzenia do od-
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wadniania żywności, elektryczne, podgrzewacze do jedzenia, destylatory do przetwarzania chemicznego, przyrządy do chemicznej sterylizacji-urządzenia do uzdatniania wody, wolnowary elektryczne,
sterylizatory do butelek do karmienia niemowląt, elektryczne podgrzewacze do butelek do karmienia, generatory dymu do gotowania, kuchenki jako urządzenia do gotowania, autoklawy, elektryczne, do gotowania, urządzenia do gotowania na parze, urządzenia elektryczne
do gotowania na parze, elektryczne urządzenia do gotowania jajek,
elektryczne urządzenia kuchenne do gotowania, elektryczne domowe
urządzenia do gotowania, urządzenia do gotowania kuskusu, elektryczne, urządzenia do gotowania na świeżym powietrzu, elektryczne
urządzenia do gotowania sous vide, elektryczne urządzenia do gotowania makaronu ramen, elektryczne garnki do gotowania warzyw
na parze, piece wykorzystujące pola częstotliwości powietrza, do gotowania, urządzenia chłodzące do płynów, podgrzewacze do kubków
zasilane przez usb, urządzenia chłodzące, urządzenia do ogrzewania,
urządzenia do dezynfekcji, urządzenia do sterylizacji, dezynfekcji i odkażania, urządzenia do chłodzenia napojów, urządzenia do schładzania
wody, urządzenia do pieczenia chleba, urządzenia do filtrowania wody,
urządzenia do prażenia owoców, urządzenia do celów sanitarnych,
urządzenia do wytwarzania pary, urządzenia elektryczne do robienia
jogurtu, urządzenia do smażenia gorącym powietrzem, urządzenia
i maszyny do uzdatniania wody, maszyny i urządzenia do wytwarzania
lodu, armatura regulacyjna i zabezpieczająca do urządzeń wodnych,
urządzenia jonizujące do oczyszczania powietrza lub wody, urządzenia
grzewcze lub chłodnicze do wydawania gorących i zimnych napojów,
kuchenki mikrofalowe, kuchenny sprzęt elektryczny, elektryczne płyty
kuchenne, kuchenki mikrofalowe do celów przemysłowych, termosy
bufetowe na napoje, elektryczne, pojemniki chłodzące, elektryczne, 42
testowanie materiałów, testowanie i ocena materiałów, testowanie
i analiza materiałów, wzornictwo przemysłowe, badania technologiczne, badania chemiczno-technologiczne, badania techniczne, badania
laboratoryjne, badania laboratoryjne w dziedzinie chemii, badania środowiska, badania chemiczne, badania dotyczące technologii, badania
dotyczące technologii budowy maszyn, badania naukowe dotyczące
ekologii, badania w dziedzinie energii, badania w dziedzinie techniki,
badania naukowe i przemysłowe, badania nad procesami przemysłowymi, badania dotyczące przetwarzania danych, badania dotyczące
projektowania, badania i analizy naukowe, prace badawczo-rozwojowe
w zakresie produktów, prace badawczo-rozwojowe nad nowymi produktami, projektowanie konstrukcji, projektowanie form, projektowanie graficzne, projektowanie znaków, projektowanie techniczne, projektowanie nowych produktów, projektowanie i testowanie nowych
produktów, projektowanie i opracowywanie nowych produktów, projektowanie i testowanie w zakresie opracowywania nowych produktów, projektowanie wzorów, projektowanie i opracowywanie produktów przemysłowych, projektowanie znaków towarowych,
projektowanie metod produkcji, projektowanie oprogramowania
komputerowego, usługi projektowania, usługi w zakresie technologii
informacyjnych, rozwój, programowanie i wdrażanie oprogramowania
komputerowego, projektowanie i opracowywanie programów
do przetwarzania danych, projektowanie komputerów, projektowanie
układów scalonych, projektowanie kodów komputerowych, projektowanie systemów informatycznych, przechowywanie danych online,
przechowywanie danych elektronicznych, zarządzanie zasobami cyfrowymi, zdalne administrowanie serwerem, zarządzanie projektami
komputerowymi, administracja serwerów, analiza opracowywania produktu, analiza naukowa, analizy komputerowe, analizy systemów komputerowych, usługi doradcze w dziedzinie technologii, chmura obliczeniowa, hosting serwerów, wypożyczanie sprzętu komputerowego,
wzornictwo i opracowywanie produktów, wypożyczanie programów
do przetwarzania danych, projektowanie mebli, opracowywanie statków powietrznych, doradztwo techniczne w zakresie usług badawczych dotyczących artykułów spożywczych i suplementów diety, testowanie artykułów spożywczych, kontrola artykułów spożywczych, 45
zarządzanie prawami autorskimi, zarządzanie i wykorzystywanie praw
własności przemysłowej i praw autorskich poprzez ich licencjonowanie
na rzecz osób i podmiotów trzecich, licencjonowanie własności przemysłowej, licencjonowanie własności intelektualnej, licencjonowanie
technologii, licencjonowanie patentów, licencjonowanie rejestrowanych wzorów, licencjonowanie praw własności przemysłowej, licencjonowanie zastosowań patentowych, licencjonowanie znaków towarowych, licencjonowanie praw autorskich, licencjonowanie w zakresie
badań i rozwoju, eksploatacja praw własności przemysłowej i prawa
autorskiego poprzez ich licencjonowanie.
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(111) 331775
(220) 2020 01 23
(210) 509374
(151) 2020 10 14
(441) 2020 06 01
(732)	GOSDROB FAMILY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Nowy Sącz (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	GOSDROB FAMILY
(540)

(591) złoty, biały, czerwony, niebieski, ciemnoniebieski
(531) 27.05.01, 29.01.14, 03.07.04, 26.11.03, 26.11.05, 26.11.08
(510), (511) 29 mięso i wędliny, mięso, ryby, drób, dziczyzna, ekstrakty
mięsne, mięso konserwowane, suszone i gotowane owoce i warzywa, galaretki, dżemy, kompoty, jaja, mleko, produkty mleczne, oleje
i tłuszcze jadalne, 35 usługi w zakresie sprzedaży detalicznej towarów spożywczych: mięsa i wyrobów wędliniarskich, wyrobów garmażeryjnych, pieczywa, serów, przypraw, przetworów owocowo-warzywnych, sosów do mięsa i wędlin, a także towarów towarzyszących
żywności, jak: naczynia i sztućce jednorazowego użytku, serwetki
papierowe i z tworzyw sztucznych, opakowania na żywność, 39 próżniowe pakowanie mięsa i wędlin, pakowanie mięsa i wędlin, 40 ubój
zwierząt, wędzenie żywności, usługi w zakresie uzdatniania wody,
oczyszczania i odprowadzania ścieków, wywozu śmieci, utylizacja odpadów i surowców wtórnych, 44 hodowla drobiu, zwłaszcza indyków.
(111) 331776
(220) 2020 01 23
(210) 509377
(151) 2020 10 14
(441) 2020 03 23
(732) TRAVELPLANET.PL SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) travelplanet.pl
(540)

(591) pomarańczowy, czarny
(531) 26.01.01, 26.01.16, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 promocja [reklama] podróży, promowanie towarów
i usług osób trzecich, w tym za pośrednictwem globalnych sieci komputerowych i komunikacyjnych, promowanie usług finansowych
i ubezpieczeniowych, na rzecz stron trzecich, promowanie usług ubezpieczeniowych w imieniu osób trzecich, reklama, w tym reklama za pośrednictwem telefonu i reklama online za pośrednictwem sieci komputerowej umożliwiająca klientom dogodne obejrzenie i porównanie
towarów i usług osób trzecich, usługi marketingowe w dziedzinie podróży, usługi marketingowe za pośrednictwem wyszukiwarek internetowych, dostarczanie informacji konsumentom na temat towarów
i usług, handlowe informacje i porady udzielane konsumentom w wyborze towarów i usług, pośrednictwo w działalności handlowej dla
osób trzecich, pośrednictwo w zawieraniu umów kupna i sprzedaży
na rzecz osób trzecich, przygotowanie i zawieranie transakcji handlowych na rzecz osób trzecich, świadczenie usług porównania cen online, usługi handlu elektronicznego, mianowicie dostarczanie informacji
o produktach za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych do celów
reklamowych i sprzedaży, usługi porównywania cen, usługi w zakresie zamówień na rzecz osób trzecich, usługi w zakresie zamówień
on-line, zarządzanie działalnością hoteli dla osób trzecich, dostarczanie informacji porównawczych w zakresie cen pokojów hotelowych,
usługi informacyjne i doradcze dla konsumentów w zakresie wyboru
nabywanych usług takich jak zakup kart podarunkowych, usługi informacyjne w zakresie działalności gospodarczej udostępniane on-line
z komputerowej bazy danych lub Internetu, pomoc w zakresie działalności gospodarczej związana z organizowaniem przedsiębiorstw
na zasadach franchisingu, pomoc przy zakładaniu przedsiębiorstw
w ramach franchisingu, pomoc przy prowadzeniu franszyz, pomoc
w zakresie działalności gospodarczej dotycząca franchisingu, pomoc
w zarządzaniu biznesowym w ramach kontraktu franczyzowego, 39

świadczenie usług turystycznych, usługi agencji podróży i rezerwacji,
usługi agencji podróży w zakresie organizowania podróży wakacyjnych, usługi agencji podróży polegające na organizowaniu podróży,
w tym transportu podróżnych, usługi agencji rezerwującej podróże,
usługi biura turystycznego w celu rezerwacji podróży, usługi biura
podróży, mianowicie dokonywanie rezerwacji i zamówień na transport, organizowanie podróży, organizowanie wycieczek, planowanie,
organizowanie i rezerwowanie podróży za pomocą środków elektronicznych, usługi przewodników turystycznych, usługi rezerwacji biletów na podróż, usługi rezerwacji biletów lotniczych, usługi rezerwacji
podróży turystycznych, usługi rezerwacji podróży lotniczych, usługi
rezerwacji w zakresie podróży drogą morską, usługi rezerwacji w zakresie podróży drogą lądową, usługi rezerwacji w zakresie, środków
transportu, podróży i wczasów, w tym wczasów zorganizowanych,
wypożyczanie pojazdów, udzielanie informacji dotyczących podróży,
udzielanie informacji dotyczących transportu pasażerskiego, udzielanie informacji na temat przylotów i odlotów, udzielanie informacji
związanych z planowaniem i rezerwowaniem podróży liniami lotniczymi za pomocą środków elektronicznych, udzielanie informacji związanych z podróżami i transportem za pomocą środków elektronicznych,
udzielanie informacji związanych z planowaniem i rezerwowaniem
podróży i transportu za pomocą środków elektronicznych, usługi
informacyjne i doradcze dla konsumentów w zakresie wyboru nabywanych usług takich jak rezerwacja biletów lotniczych, imprezy turystyczne, wycieczki, wynajem samochodów, 41 rozrywka, działalność
sportowa i kulturalna, informacja o wypoczynku i imprezach rozrywkowych, w szczególności kulturalnych i sportowych, zwłaszcza z wykorzystaniem Internetu, informacja o rekreacji, organizacja konkursów
w dziedzinie rozrywki, organizowanie gier i konkursów, prowadzenie
konkursów w Internecie, organizacja szkoleń, usługi agencji dystrybucji biletów [rozrywka], rezerwacja miejsc na imprezy rozrywkowe, usługi w zakresie obozów wakacyjnych [rozrywka], organizowanie obozów
sportowych, publikowanie katalogów dotyczących podróży, publikowanie katalogów dotyczących turystyki, 43 usługi pośredników turystycznych, agentów turystycznych i biur turystycznych w zakresie
rezerwacji i organizowania zakwaterowania dla podróżnych, w szczególności w hotelach, domach turystycznych, motelach, pensjonatach,
kwaterach, na terenach kempingowych, świadczone zwłaszcza z wykorzystaniem Internetu, usługi rezerwacji zakwaterowania na wakacje,
tymczasowe zakwaterowanie, organizowanie zakwaterowania dla
wczasowiczów i turystów, organizowanie zakwaterowania w hotelach,
rezerwacja hotelowa na rzecz osób trzecich, rezerwacja miejsc na kempingach, rezerwacja miejsc w pensjonatach i hotelach, rezerwowanie
tymczasowego zakwaterowania w postaci domów wakacyjnych, usługi w zakresie rezerwacji pokojów hotelowych, zapewnianie obiektów
i wyposażenia kempingowego, świadczenie usług informacyjnych
dotyczących zakwaterowania dla podróżnych oraz usług agencyjnych
w zakresie rezerwacji zakwaterowania dla podróżnych, udostępnianie
informacji on-line dotyczących rezerwacji hotelowych, usługi agencji
w zakresie rezerwacji zakwaterowania w hotelach, usługi rezerwacji
hoteli świadczone za pośrednictwem Internetu, informacja na temat
hoteli, ocena zakwaterowania wakacyjnego, usługi informacyjne i doradcze dla konsumentów w zakresie wyboru nabywanych usług takich
jak rezerwacja miejsc noclegowych.

(111) 331777
(220) 2020 01 24
(210) 509404
(151) 2020 10 13
(441) 2020 05 18
(732)	EKAMEDICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kozy (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	EkaMedica Naturalnie znaczy zdrowo VITAMINOL COMPLEX
(540)

(591) biały, czarny, szary, jasnozielony, czerwony, żółty
(531) 26.13.01, 05.03.14, 27.05.01, 29.01.15
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(510), (511) 5 suplementy diety dla ludzi-mające w szczególności postać proszku do rozpuszczenia w wodzie, soku lub innym płynie, preparaty witaminowe, preparaty dietetyczne nie do użytku medycznego, suplementy odżywcze, preparaty zawierające witaminy, dodatki
witaminowe, suplementy diety sporządzone głównie z witamin.

(111) 331778
(220) 2020 01 24
(210) 509408
(151) 2020 10 13
(441) 2020 05 18
(732)	EKAMEDICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kozy (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	EkaMedica Naturalnie znaczy zdrowo SMARTBIOL
(540)

(591) różowy, biały, czarny, szary, jasnozielony
(531) 05.03.14, 26.13.01, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 5 suplementy diety dla ludzi-mające w szczególności postać proszku do rozpuszczenia w wodzie, soku lub innym płynie, preparaty witaminowe, preparaty dietetyczne nie do użytku medycznego, suplementy odżywcze.
(111) 331779
(220) 2020 01 24
(210) 509411
(151) 2020 10 13
(441) 2020 05 18
(732)	EKAMEDICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kozy (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	EkaMedica Naturalnie znaczy zdrowo MAGBIOL B6
(540)

(591) brązowy, biały, czarny, szary, jasnozielony
(531) 05.03.14, 26.13.01, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 5 suplementy diety dla ludzi-mające w szczególności
postać proszku do rozpuszczenia w wodzie, soku lub innym płynie,
preparaty witaminowe, preparaty dietetyczne nie do użytku medycznego, suplementy odżywcze, suplementy diety z magnezem,
preparaty zawierające witaminę B.
(111) 331780
(220) 2020 01 24
(210) 509412
(151) 2020 10 13
(441) 2020 05 18
(732)	EKAMEDICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kozy (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	EkaMedica Naturalnie znaczy zdrowo CALNATOSTEO
(540)

(591) pomarańczowy, biały, czarny, szary, jasnozielony
(531) 05.03.14, 26.13.01, 27.05.01, 29.01.15
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(510), (511) 5 suplementy diety dla ludzi-mające w szczególności postać proszku do rozpuszczenia w wodzie, soku lub innym płynie, preparaty witaminowe, preparaty dietetyczne nie do użytku medycznego, suplementy odżywcze, suplementy diety z wapniem.

(111) 331781
(220) 2020 01 24
(210) 509415
(151) 2020 10 13
(441) 2020 05 18
(732)	EKAMEDICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kozy (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	EkaMedica Naturalnie znaczy zdrowo B-POWER COMPLEX
(540)

(591) czerwony, biały, czarny, szary, jasnozielony
(531) 05.03.14, 26.13.01, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 5 suplementy diety dla ludzi-mające w szczególności postać
proszku do rozpuszczenia w wodzie, soku lub innym płynie, preparaty witaminowe, preparaty dietetyczne nie do użytku medycznego, suplementy odżywcze, suplementy diety poprawiające kondycję i wytrzymałość.
(111) 331782
(220) 2020 01 24
(210) 509418
(151) 2020 10 13
(441) 2020 05 18
(732)	EKAMEDICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kozy (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	EkaMedica ImmuFiber funkcjonalny
(540)

(591) biały, czarny, jasnozielony, żołty
(531) 05.03.14, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 5 suplementy diety dla ludzi-mające w szczególności
postać soków lub napojów typu smoothie, preparaty witaminowe,
preparaty dietetyczne nie do użytku medycznego, suplementy odżywcze, suplementy diety poprawiające kondycję i wytrzymałość,
immunostymulanty, suplementy diety i preparaty z błonnikiem, 32
bezalkoholowe preparaty do produkcji napojów, napoje bezalkoholowe, napoje energetyzujące, napoje izotoniczne, napoje na bazie
owoców lub warzyw, napoje sportowe wzbogacane proteinami, napoje typu smoothie, soki, syropy do napojów.
(111) 331783
(220) 2020 01 25
(210) 509449
(151) 2020 10 12
(441) 2020 03 23
(732) KWIATKOWSKI TOMASZ JANUSZ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DOM studio RÓŻ
(540)

(591) biały, fioletowy, jasnoniebieski, ciemnoniebieski
(531) 07.01.24, 05.05.01, 24.17.13, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 41 usługi rozrywkowe.
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(111) 331784
(220) 2020 01 27
(210) 509483
(151) 2020 10 12
(441) 2020 03 16
(732) „LŁ” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Byków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LŁ LANGE LIGHT
(540)

(591) biały, czerwony, czarny
(531) 26.01.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 czujniki ruchu, urządzenia wejściowe z czujnikiem ruchu,
czujniki optyczne, zdalne czujniki temperatury, czujniki wykrywające
obiekty, czujniki i detektory, czujniki do wykrywania intruzów, czujniki
do monitorowania ruchów fizycznych, czujniki wykrywające otwieranie i zamykanie okien, urządzenia sterujące oświetleniem, urządzenia
do zdalnego sterowania oświetleniem, ściemniacze światła, włączniki
światła, czujniki światła, awaryjne światła ostrzegawcze, zasilacze sieciowe, zasilacze prądu stałego i zmiennego, zasilacze awaryjne UPS, urządzenia do nieprzerywalnego zasilania energii [zasilacze UPS], zasilacze
do smartfonów, zasilacze do ogrodzeń elektrycznych, transformatory,
elektryczne transformatory sieci zasilającej, transformatory napięcia elektrycznego, elektryczne łączniki wtykowe, elektryczne łączniki dopasowujące, łączniki elektryczne, 11 oświetlenie ogrodowe, oświetlenie bezpieczeństwa, oświetlenie zewnętrzne, oświetlenie elektryczne, oświetlenie
ścienne, oświetlenie wystawowe, oświetlenie dekoracyjne, oświetlenie
nastrojowe, oświetlenie awaryjne, oświetlenie sufitowe, wiszące oświetlenie fluorescencyjne, elektryczne oświetlenie światłowodowe, oświetlenie
dachowe [lampy], oświetlenie nastrojowe LED, oświetlenie do celów bezpieczeństwa, oświetlenie sufitowe typu downlight, oświetlenie bezpieczeństwa obsługiwane przez fotokomórki, oświetlenie bezpieczeństwa
zawierające czujnik ciepła, oświetlenie do montażu na ścianie, oświetlenie
bezpieczeństwa zawierające czujnik ruchu, oświetlenie PLS [plazmowy
system oświetlenia], oświetlenie do zastosowania w systemach bezpieczeństwa, oświetlenie bezpieczeństwa zawierające czujnik na podczerwień, światła kontrolne, światła sufitowe, elektryczne światła nocne,
światła do instalacji na zewnątrz, światła punktowe do oświetlenia domowego, źródła światła [inne niż do celów medycznych lub fotograficznych],
transformatory oświetleniowe, 35 usługi sprzedaży detalicznej w związku
z oświetleniem, usługi sprzedaży hurtowej w związku z oświetleniem.
(111) 331785
(220) 2020 01 27
(151) 2020 10 12
(441) 2020 03 23
(732)	A.P.H. TRADE s.r.o., Bansky Bystrica (SK)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SUPERŁODZIE PL
(540)

(111) 331787
(220) 2020 01 27
(210) 509493
(151) 2020 10 13
(441) 2020 03 23
(732) MŁYŃSKA ANNA STUDIO PROJEKTOWE EFIMED, Zabrze (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	EFIMED
(540)

(591) niebieski
(531) 24.11.07, 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 25 odzież.
(111) 331788
(220) 2020 01 29
(151) 2020 10 13
(441) 2020 03 16
(732) FOODCARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zabierzów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	NGINE
(540)

(210) 509590

(210) 509485

(591) czarny, czerwony, biały
(531) 18.03.14, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 12 łodzie.
(111) 331786
(220) 2020 01 27
(210) 509491
(151) 2020 10 14
(441) 2020 04 27
(732)	HEGNOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Koziegłowy (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	HEGNOR
(540)

(531) 15.07.02, 15.07.19, 16.01.16, 27.05.01, 27.05.08

(510), (511) 37 powlekanie [malowanie], malowanie natryskowe, malowanie natryskowe metali, malowanie i lakierowanie, malowanie
metalowych powierzchni w celu zapobiegania korozji, 40 obróbka
metali, cięcie metalu, cięcie stali, cieplna obróbka metali, polerowanie metali, szlifowanie, spawanie, usuwanie warstw nawierzchniowych, wykańczanie metali, śrutowanie, piaskowanie, emaliowanie
metali, powlekanie elektroforetyczne, powlekanie metalu [niemalarskie], powlekanie metalu, powlekanie ogniowe, powlekanie proszkowe, usługi anodyzowania, usługi barwienia elektrolitycznego.

(591) szary, biały, niebieski
(531) 26.04.02, 26.04.22, 26.04.09, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 32 napoje bezalkoholowe, napoje witaminizowane, napoje dla sportowców, napoje energetyzujące, napoje izotoniczne,
napoje orzeźwiające, napoje z guaraną, napoje gazowane, napoje
niegazowane, aromatyzowane napoje, napoje energetyzujące zawierające kofeinę, napoje wzbogacone substancjami odżywczymi, napoje sportowe wzbogacone proteinami, napoje dla sportowców zawierające elektrolity, syropy do produkcji napojów, esencje do produkcji
napojów, wody mineralne gazowane, wody mineralne niegazowane,
napoje gazowane, napoje musujące, napoje węglowodanowe, aperitify bezalkoholowe, koktajle bezalkoholowe, pastylki do produkcji
napojów, proszek do wytwarzania napojów, produkty w proszku lub
pastylkach do wytwarzania napojów energetycznych wzmacniających i wzbogaconych mikroelementami nie do celów medycznych,
koncentraty do sporządzania napojów bezalkoholowych.
(111) 331789
(220) 2020 01 29
(151) 2020 10 12
(441) 2020 03 30
(732)	HEWELT EWA NAUTILUS, Puck (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	NORDOWI MÔL RESTAURACJA

(210) 509598
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(540)

(591) czarny, żółty
(531) 05.05.19, 05.05.20, 05.05.20, 05.13.09, 05.13.25, 27.05.01,
27.05.05, 29.01.02, 29.01.08
(510), (511) 43 zapewnianie żywności i napojów w restauracjach,
dostarczanie posiłków do bezpośredniego spożycia, oferowanie
żywności i napojów dla gości w restauracjach, przygotowywanie
i zaopatrywanie w żywność i napoje do bezpośredniego spożycia,
przygotowywanie posiłków i napojów, serwowanie jedzenia i napojów, serwowanie napojów alkoholowych, usługi cateringu zewnętrznego, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami
i transportem (catering), restauracje oferujące dania na wynos, serwowanie żywności i napojów dla gości w restauracjach, udzielanie
informacji dotyczących restauracji, udzielanie informacji związanych
z przygotowywaniem żywności i napojów, usługi barów i restauracji,
usługi kateringowe w zakresie zaopatrzenia w żywność, usługi w zakresie gotowania posiłków, restauracje dla turystów, rezerwacja stolików w restauracjach, dokonywanie rezerwacji restauracji i posiłków,
restauracje serwujące wykwintne artykuły spożywcze.
(111) 331790
(220) 2020 01 30
(210) 509629
(151) 2020 10 13
(441) 2020 03 23
(732)	EQUES INVESTMENT TOWARZYSTWO FUNDUSZY
INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA, Gdańsk (PL)
(540) (znak słowny)
(540) CERES Dom Inwestycyjny S.A.
(510), (511) 36 usługi maklerskie, zarządzanie finansami, transakcje
finansowe, doradztwo w sprawach finansowych, analizy finansowe,
inwestycje finansowe.
(111) 331791
(220) 2020 01 30
(210) 509631
(151) 2020 10 13
(441) 2020 03 23
(732)	YOSHI SPÓŁKA AKCYJNA, Chorzów (PL)
(540) (znak słowny)
(540) yoshi
(510), (511) 35 doradztwo biznesowe, wycena firm, analizy kosztów,
audyt działalności gospodarczej, badania dotyczące działalności gospodarczej, badania rynkowe, badania w zakresie biznesu, doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, 42 doradztwo technologiczne, doradztwo naukowe, 45 usługi
rzeczników patentowych, doradztwo w zakresie patentów, doradztwo dotyczące własności przemysłowej, doradztwo dotyczące licencjonowania patentów, doradztwo związane z ochroną patentową,
doradztwo w kwestiach praw własności przemysłowej, doradztwo
związane z ochroną znaków towarowych, doradztwo związane
z ochroną wzorów przemysłowych, doradztwo dotyczące udzielania
licencji na znak towarowy.
(111) 331792
(220) 2020 01 30
(210) 509665
(151) 2020 10 12
(441) 2020 03 16
(732)	ASPEKT HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) aspekt
(540)

(591) szary, czerwony
(531) 26.11.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 37 usługi budowlane i konstrukcyjne, konsultacje budowlane, nadzór budowlany, wynajem sprzętu budowlanego, usługi budowlane, remonty i modernizacje w zakresie budownictwa
ogólnego i przemysłowego, w tym budowa i remonty mostów, wia-
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duktów, estakad, przejść podziemnych, kładek dla pieszych, murów
oporowych, wykonywanie fundamentów specjalnych, pali wielkich
średnic, wykonywanie robót antykorozyjnych i izolacyjnego zabezpieczenia budowli, 42 projektowanie i doradztwo budowlane,
projektowanie budowlane, doradztwo związane z projektowaniem
budowlanym, opracowanie projektów technicznych w dziedzinie
budownictwa, projektowanie systemów inżynierii budowlanej,
projektowanie obiektów budownictwa ogólnego i przemysłowego,
projektowanie mostów, wiaduktów, estakad, tuneli, dróg, projektowanie instalacji i urządzeń przemysłowych, projektowanie elektroinżynieryjne, projektowanie odwodnień, usługi architektoniczne
i projektowe w zakresie projektowania budynków przemysłowych,
projektowanie architektoniczne, badania techniczne, usługi naukowe i technologiczne, w tym ekspertyzy inżynieryjne w zakresie
konstrukcji budowlanych i inżynieryjnych, opracowywanie projektów technicznych w zakresie konstrukcji obiektów budowlanych
i inżynieryjnych, usługi badań laboratoryjnych materiałów, obiektów
i konstrukcji mostowych.

(111) 331793
(220) 2020 01 30
(210) 509666
(151) 2020 10 12
(441) 2020 03 16
(732)	ASPEKT HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	HUS CUBE
(540)

(531) 26.04.18, 27.05.01
(510), (511) 19 niemetalowe materiały budowlane i konstrukcyjne,
beton, mieszanki betonu, betonowe elementy budowlane, materiały
do budowy i pokryć dróg, materiały do pokryć nawierzchni drogowych, płyty drogowe niemetalowe, w tym betonowe płyty do nawierzchni drogowych, bariery ochronne niemetalowe, zwłaszcza
drogowe, płyty drogowe odblaskowe, drewno, drewno konstrukcyjne i budowlane, płyty i okładziny drewniane, szkło budowlane, szkło
izolacyjne do budownictwa, niemetalowe domy prefabrykowane,
domy modułowe, niemetalowe, 37 usługi budowlane i konstrukcyjne, konsultacje budowlane, nadzór budowlany, wynajem sprzętu budowlanego, usługi budowlane, remonty i modernizacje w zakresie
budownictwa ogólnego i przemysłowego, w tym budowa i remonty
mostów, wiaduktów, estakad, przejść podziemnych, kładek dla pieszych, murów oporowych, wykonywanie fundamentów specjalnych,
pali wielkich średnic, wykonywanie robót antykorozyjnych i izolacyjnego zabezpieczenia budowli.
(111) 331794
(220) 2020 01 30
(210) 509672
(151) 2020 10 12
(441) 2020 03 16
(732)	ASPEKT HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) kprm
(540)

(591) szary, czerwony
(531) 26.11.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 6 metalowe materiały budowlane i konstrukcyjne, konstrukcje metalowe dla budownictwa, metalowe materiały zbrojeniowe dla budownictwa, metalowe barierki, a zwłaszcza metalowe
barierki ochronne, podpory metalowe, metalowe skrzynie, łożyska
mostowe [materiały konstrukcyjne] metalowe, dylatacje mostowe
metalowe, 37 usługi budowlane i konstrukcyjne, konsultacje budowlane, nadzór budowlany, wynajem sprzętu budowlanego, usłu-
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gi budowlane, remonty i modernizacje w zakresie budownictwa
ogólnego i przemysłowego, w tym budowa i remonty mostów, wiaduktów, estakad, przejść podziemnych, kładek dla pieszych, murów
oporowych, wykonywanie fundamentów specjalnych, pali wielkich
średnic, wykonywanie robót antykorozyjnych i izolacyjnego zabezpieczenia budowli.

(111) 331795
(220) 2020 01 30
(210) 509681
(151) 2020 10 13
(441) 2020 03 23
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWOHANDLOWE MIDO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) M.
(540)

(531) 27.05.01, 26.01.03
(510), (511) 6 metalowe elementy budowlane i konstrukcyjne dla
górnictwa, a mianowicie: kotwy metalowe, metalowe śruby i tuleje
kotwowe, przyrządy kotwowe z metalu, metalowe podkładki do kotew, siatki metalowe dla górnictwa, siatki druciane zapobiegające
osypywaniu się kamieni dla górnictwa, metalowe rozpory dla górnictwa, okładziny metalowe dla górnictwa, elementy metalowe obudowy górniczej, w tym stopy podporowe.
(111) 331796
(220) 2020 01 30
(210) 509682
(151) 2020 10 13
(441) 2020 03 23
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWOHANDLOWE MIDO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MIDO
(540)

(591) zielony, biały, czarny
(531) 26.04.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 6 metalowe elementy budowlane i konstrukcyjne, kotwy metalowe, metalowe śruby i tuleje kotwowe, przyrządy kotwowe z metalu, metalowe podkładki do kotew, siatki metalowe, siatki
druciane zapobiegające osypywaniu się kamieni, metalowe rozpory,
okładziny metalowe, wszystkie wyżej wymienione przeznaczone
w szczególności dla górnictwa, elementy metalowe obudowy górniczej, w tym stopy podporowe.
(111) 331797
(220) 2020 01 31
(151) 2020 10 12
(441) 2020 03 16
(732) DEVELOPERGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Białystok (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DEVELOPERGO
(540)

(210) 509687

(591) czarny, zielony
(531) 26.04.99, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 platformy oprogramowania komputerowego, aplikacje mobilne, oprogramowanie i aplikacje do urządzeń przenośnych,
oprogramowanie do analizy i przetwarzania danych, 36 agencje nieruchomości, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami.

(111) 331798
(220) 2020 02 06
(151) 2020 10 14
(441) 2020 06 29
(732) PIOTROWSKI PAWEŁ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DP DIETA PREMIUM
(540)

(210) 509777

(591) złoty, biały, czarny
(531) 27.05.01, 26.01.21, 29.01.13
(510), (511) 43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, usługi informacji, doradztwa i rezerwacji w zakresie dostarczania żywności
i napojów, kontraktowe usługi w zakresie żywności, oferowanie
żywności i napojów w restauracjach i barach, przygotowywanie
posiłków, przygotowywanie i zaopatrywanie w żywność i napoje
do bezpośredniego spożycia, przygotowywanie posiłków i napojów,
przygotowywanie żywności dla innych na zasadzie zlecania na zewnątrz, usługi w zakresie dostarczania napojów, usługi w zakresie
gotowania posiłków, usługi w zakresie jedzenia na wynos, usługi
w zakresie przygotowywania jedzenia i napojów, usługi w zakresie
przygotowywania posiłków, usługi w zakresie sprzedaży posiłków
na wynos, usługi w zakresie żywności i napojów na wynos, usługi
zaopatrzenia w napoje, usługi zaopatrzenia w żywność, usługi cateringu dietetycznego, usługi cateringowe, dostarczanie żywności dietetycznej do odbiorców indywidualnych, 44 usługi w zakresie opieki
zdrowotnej dla ludzi, doradztwo dietetyczne, doradztwo w zakresie
diety i odżywiania się, doradztwo w zakresie dietetyki i odżywiania,
doradztwo żywieniowe, poradnictwo dietetyczne, poradnictwo
w zakresie odżywiania, poradnictwo żywieniowe, profesjonalne
doradztwo w zakresie żywienia, profesjonalne doradztwo związane z dietą, świadczenie usług w zakresie programów odchudzania,
udzielanie informacji na temat poradnictwa dietetycznego i żywieniowego, udzielanie informacji o wartości odżywczej produktów
spożywczych, udzielanie informacji w zakresie suplementów diety
i odżywiania, udzielanie informacji z zakresu ochrony zdrowia przez
telefon, udzielanie informacji związanych z odżywianiem, usługi
doradcze dotyczące odżywiania, usługi doradcze i konsultacyjne
w zakresie odżywiania, usługi doradcze w zakresie żywienia, usługi
doradcze w zakresie dietetyki, usługi doradcze w zakresie odchudzania, usługi doradcze związane z dietą, usługi doradztwa w zakresie
kontrolowania wagi, usługi doradztwa związane z odchudzaniem,
usługi doradztwa żywieniowego, usługi świadczone przez dietetyków, usługi w zakresie kontrolowania wagi, usługi w zakresie planowania programów redukcji wagi, usługi w zakresie odchudzania.
(111) 331799
(220) 2020 02 03
(210) 509793
(151) 2020 10 14
(441) 2020 06 08
(732) SOBIK ZAKŁAD PRODUKCYJNY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Bielsko-Biała (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Smakowity twaróg grześmlecz
(540)

(591) biały, ciemnoniebieski, czarny, czerwony, jasnoniebieski,
niebieski, pomarańczowy, szary
(531) 27.05.01, 29.01.15, 26.01.01, 26.01.03, 26.01.16, 26.01.18,
11.01.03, 01.15.15, 08.03.08, 19.01.04
(510), (511) 29 produkty mleczne, sery, sery twarogowe.
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(111) 331800
(220) 2020 02 03
(210) 509794
(151) 2020 10 14
(441) 2020 06 08
(732) SOBIK ZAKŁAD PRODUKCYJNY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Bielsko-Biała (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Biały Twarogowy grześmlecz
(540)

(591) biały, czerwony, ciemnoniebieski, niebieski, szary
(531) 27.05.01, 29.01.14, 26.01.01, 26.01.03, 26.01.18, 01.15.15, 02.09.08
(510), (511) 29 produkty mleczne, sery, sery twarogowe.
(111) 331801
(220) 2020 02 03
(210) 509796
(151) 2020 10 14
(441) 2020 05 04
(732) FRANCZAK WITOLD AGRO-DRINK, Mordarka (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Bóbr
(540)

(591) biały, brązowy, ciemnobrązowy, ciemnozielony, czarny,
fioletowy, jasnozielony, zielony, beżowy, jasnobrązowy
(531) 03.05.05, 03.05.26, 03.05.27, 06.19.05, 27.05.01, 27.05.24, 29.01.15
(510), (511) 33 napoje alkoholowe.
(111) 331802
(220) 2020 02 03
(210) 509797
(151) 2020 10 13
(441) 2020 03 23
(732) KOZIOROWSKI STEFAN BIOTICOM, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) BIOVAG
(510), (511) 10 urządzenia i instrumenty medyczne, wyroby medyczne, takie jak aparaty i instrumenty medyczne, przyrządy do analizy
medycznej, elektroniczne przyrządy medyczne, urządzenia i przyrządy do fizjoterapii i rehabilitacji, medyczne przyrządy diagnostyczne.
(111) 331803
(220) 2020 02 04
(210) 509837
(151) 2020 10 12
(441) 2020 06 22
(732) QS&S SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Bielsko-Biała (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Ph21
(540)

(591) czarny, niebieski, jasnoniebieski, ciemnoniebieski
(531) 26.03.01, 26.03.10, 29.01.14, 27.05.01, 26.11.01, 26.11.05,
26.11.08, 26.01.04
(510), (511) 42 aktualizacja oprogramowania komputerowego, doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego, instalacje
w zakresie oprogramowania komputerowego, konserwacja i kontrola jakości oprogramowania komputerowego, programowanie komputerów.
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(111) 331804
(220) 2020 02 04
(210) 509838
(151) 2020 10 15
(441) 2020 06 01
(732) PROPHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PRO Magnez SUPLEMENT DIETY WYSOKO PRZYSWAJALNY
SKŁADNIK AKTYWNY: CYTRYNIAN MAGNEZU
(540)

(591) biały, czarny, niebieski, fioletowy
(531) 26.01.18, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 5 suplementy diety i odżywki, suplementy odżywcze składające się głównie z magnezu, zioła lecznicze, mieszanki ziół, nalewki ziołowe do celów leczniczych, syropy lecznicze, substancje odżywcze do celów
leczniczych, substancje dietetyczne dla celów leczniczych, suplementy
diety do celów medycznych, artykuły i wyroby medyczne, produkty weterynaryjne, preparaty diagnostyczne, 35 usługi reklamy, promocji oraz
sprzedaży hurtowej i detalicznej oraz za pośrednictwem sieci komputerowej i Internetu takich artykułów jak: kosmetyki, artykuły do pielęgnacji
ciała, suplementy diety, odżywki, leki, preparaty farmaceutyczne, substancje odżywcze do celów leczniczych, substancje dietetyczne dla celów
leczniczych, suplementy diety do celów medycznych, artykuły i wyroby
medyczne, produkty weterynaryjne, preparaty diagnostyczne.
(111) 331805
(220) 2020 02 04
(151) 2020 10 14
(441) 2020 06 29
(732) Tekhpidtrymka-FM TOV, Kijów (UA)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BOBER
(540)

(210) 509839

(531) 14.07.07, 14.07.09, 27.05.01
(510), (511) 37 asfaltowanie, budowa fabryk, budowa falochronów, budowa i konserwacja rurociągów, budowa i naprawa magazynów, budowa stoisk i sklepów targowych, budownictwo, budownictwo podwodne,
budownictwo portowe, ciesielstwo, czyszczenie budynków od wewnątrz,
czyszczenie budynków od zewnątrz, czyszczenie i naprawa kotłów, czyszczenie kominów, czyszczenie odzieży, czyszczenie okien, czyszczenie
pojazdów dezynfekcja, eliminacja zakłóceń w instalacjach elektrycznych,
informacja o naprawach, instalacja i naprawa sprzętu ochrony przeciwpowodziowej, instalacja narzędzi na placach budowy, instalacja, konserwacja i naprawa maszyn, instalowanie i naprawa alarmów przeciwwłamaniowych, instalowanie i naprawa pieców, instalowanie i naprawa telefonów,
instalowanie i naprawa urządzeń do nawadniania, instalowanie i naprawa
urządzeń elektrycznych, instalowanie i naprawa urządzeń zamrażalniczych, instalowanie i naprawa wind, instalowanie oraz naprawa urządzeń
klimatyzacyjnych, instalowanie, konserwacja i naprawa sprzętu komputerowego, instalowanie, konserwacja oraz naprawa maszyn i urządzeń
biurowych, izolowanie budynków, konserwacja basenów, konserwacja
i naprawa palników konserwacja i naprawa samolotów, konserwacja
i naprawy pojazdów silnikowych, konserwacja mebli, konserwacja pojazdów, konserwacja, czyszczenie, reperacja skór konsultacje budowlane,
lakierowanie, ładowanie akumulatorów do pojazdów, ładowanie baterii
telefonów komórkowych, malowanie, malowanie lub naprawa znaków,
montaż drzwi i okien, montaż i naprawa instalacji alarmowych przeciwpożarowych, montaż i naprawa instalacji grzewczych, montaż rusztowań,
montaż wyposażenia kuchennego, murarstwo, mycie, mycie pojazdów,
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nadzór budowlany, naprawa aparatów fotograficznych, naprawa i konserwacja projektorów filmowych, naprawa i konserwacja skarbców, naprawa i konserwacja zegarów i zegarków, naprawa linii wysokiego napięcia,
naprawa obuwia, naprawa opon, naprawa parasoli, naprawa parasoli
przeciwsłonecznych, naprawa podwodna, naprawa pomp, naprawa zamków, naprawy tapicerskie, nitowanie, odnawianie dzieł sztuki, odnawianie
instrumentów muzycznych, odśnieżanie, ostrzenie noży, polerowanie
pojazdów, ponowne cynowanie, pranie bielizny, pranie na sucho, pranie
pieluch tekstylnych, prasowanie odzieży, regeneracja i napełnianie tonerów i tuszów, regeneracja maszyn zużytych lub częściowo zniszczonych,
regeneracja silników zużytych lub częściowo zniszczonych, renowacja
mebli, renowacja odzieży, roboty wydobywcze [górnictwo], rozbiórka
budynków, smarowanie pojazdów, sterylizacja narzędzi medycznych,
strojenie instrumentów muzycznych, szlifowanie papierem ściernym,
szlifowanie przy użyciu pumeksu, sztuczne naśnieżanie, tapetowanie, tapicerowanie mebli, tępienie szkodników, inne niż w rolnictwie, akwakulturze, ogrodnictwie i leśnictwie, tynkowanie, układanie kabli, układanie nawierzchni drogowych, usługi dekarskie, usługi dezynsekcyjne inne niż dla
rolnictwa, akwakultury, ogrodnictwa i leśnictwa, usługi doładowywania
pojazdów elektrycznych, usługi doradztwa budowlanego, usługi eksploatacji kamieniołomów, usługi elektryków, usługi hydrauliczne, usługi napraw awarii pojazdów, usługi porządkowania domów [sprzątanie], usługi
stacji obsługi pojazdów [tankowanie i obsługa], usługi stoczniowe, usługi
szczelinowania hydraulicznego, usługi w zakresie napełniania kartridżów
na tusz, uszczelnianie budynków, wiercenie głębokich szybów naftowych
lub gazowych, wiercenie studni, wulkanizacja opon [naprawa], wynajem
buldożerów, wynajem koparek podsiębiernych, wynajem pomp do drenażu, wynajem pralek, wynajem sprzętu budowlanego, wynajem sprzętu
do czyszczenia dróg, wynajem żurawi, wypożyczanie maszyn do czyszczenia, wypożyczanie suszarek do naczyń, wypożyczanie zmywarek,
wyważanie opon, zabezpieczanie pojazdów przed rdzą, zabezpieczanie
przed korozją, zamiatanie dróg, doradztwo budowlane, lakiernictwo, doradztwo w zakresie napraw, brukarstwo, naprawa zamków bezpieczeństwa, naprawa futra, renowacja futra, konserwacja futra .

(111) 331806
(220) 2020 02 04
(210) 509853
(151) 2020 11 12
(441) 2020 06 22
(732) MYLAN HEALTHCARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak graficzny)
(540)
(540)

(591) czarny, fioletowy, szary
(531) 29.01.13, 26.03.23, 26.04.05, 26.04.24, 26.04.04
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne i lecznicze, w szczególności
do leczenia i zapobiegania dysfunkcjom seksualnym.
(111) 331807
(220) 2020 02 04
(151) 2020 10 12
(441) 2020 03 23
(732) LINER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ząbki (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MPOWER
(540)

(210) 509861

(591) czarny, biały, czerwony
(531) 26.04.02, 26.04.05, 26.04.18, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.13
(510), (511) 32 napoje energetyzujące, napoje witaminowe, napoje
izotoniczne, napoje dla sportowców, napoje orzeźwiające, napoje
wzbogacone substancjami odżywczymi.

(111) 331808
(220) 2020 02 04
(210) 509863
(151) 2020 10 12
(441) 2020 06 29
(732) MYLAN HEALTHCARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak graficzny)
(540)
(540)

(591) czarny, szary, fioletowy, srebrny, biały
(531) 26.04.02, 26.03.01, 26.04.04, 26.04.08, 26.04.11, 26.04.13,
29.01.05, 29.01.06, 29.01.08
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne i lecznicze, w szczególności
do leczenia i zapobiegania dysfunkcjom seksualnym.
(111) 331809
(220) 2020 02 05
(210) 509888
(151) 2020 10 14
(441) 2020 06 08
(732) X20 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) X20
(540)

(591) biały, czarny, złoty
(531) 27.01.01, 27.07.01, 27.07.03, 27.05.01, 27.05.03, 29.01.13
(510), (511) 35 badania opinii publicznej, analizy i badania rynku, badania w dziedzinie działalności gospodarczej, doradztwo i pomoc
w zakresie organizowania, zarządzania i prowadzenia działalności gospodarczej, informacja o działalności gospodarczej, marketing, public
relations, reklama, reklama bilbordowa, reklama za pośrednictwem
sieci komputerowej, wynajmowanie nośników reklamowych i miejsc
na reklamę, tworzenie reklam i tekstów sponsorowanych, uaktualnianie materiału reklamowego, reklamy korespondencyjne, prasowe
radiowe, telewizyjne, rozpowszechnienie materiałów reklamowych,
wynajem bilbordów, wynajem czasu reklamowego we wszystkich
środkach przekazu, usługi sekretarskie, sortowanie danych w bazach
komputerowych, promocja sprzedaży dla osób trzecich, doradztwo
w zakresie zarządzania personelem, rekrutacja personelu, przygotowywanie list płac, usługi związane z przenoszeniem przedsiębiorstw,
księgowość, wywiad gospodarczy, zarządzanie zbiorami informatycznymi, 36 agencje mieszkaniowe, agencje nieruchomości, agencje
ściągania wierzytelności, analizy finansowe, doradztwo w sprawach
finansowych, dzierżawa majątku nieruchomego, zarządzanie majątkiem nieruchomym, wycena majątku nieruchomego, administrowanie nieruchomościami, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, likwidacja przedsiębiorstw, inwestycje kapitałowe, inwestycje
finansowe, sponsorowanie finansowe, agencje ściągania należności,
wycena nieruchomości, wynajmowanie mieszkań, wynajmowanie
pomieszczeń biurowych, usługi ubezpieczeniowe, usługi bankowe,
37 budownictwo, budowa pawilonów i sklepów, budowa i naprawy
magazynów, budownictwo przemysłowe, nadzór budowlany, czyszczenie budynków wewnątrz i na zewnątrz, doradztwo inżynieryjne
w zakresie budownictwa, izolowanie budynków, rozbiórka budynków,
zabezpieczanie budynków przed wilgocią, murowanie, malowanie,
instalowanie drzwi i okien, układanie nawierzchni drogowych, kamieniarstwo, instalowanie i naprawa telefonów, urządzeń elektrycznych,
alarmów przeciwwłamaniowych, wind, pieców, 39 wynajmowanie powierzchni magazynowych, wynajmowanie garaży, parkingów, miejsc
parkingowych, 42 opracowywanie projektów technicznych, doradztwo architektoniczne, projektowanie dekoracji wnętrz, planowanie
urbanistyczne, projektowanie budynków, usługi architektoniczne.
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(111) 331810
(220) 2020 02 05
(210) 509889
(151) 2020 10 13
(441) 2020 03 23
(732) MADEJSKI ADAM, Gdańsk (PL)
(540) (znak słowny)
(540) g.loci
(510), (511) 9 aplikacje komputerowe do pobrania, nagrania audio
i wideo, oprogramowanie do rzeczywistości rozszerzonej do użytku
w urządzeniach mobilnych w celu integracji danych elektronicznych
ze środowiskiem świata zewnętrznego, oprogramowanie i aplikacje
do urządzeń przenośnych, oprogramowanie rozrywkowe, pobieralne aplikacje na telefony komórkowe do zarządzania danymi.
(111) 331811
(220) 2020 02 11
(210) 509910
(151) 2020 10 14
(441) 2020 06 08
(732)	NATURHOUSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Irowiton
(510), (511) 5 suplement diety: saszetki z proszkiem-kompleksem witamin.
(111) 331812
(220) 2020 02 06
(210) 509941
(151) 2020 10 13
(441) 2020 06 15
(732)	AUROVITAS PHARMA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540)	AMOLISA H
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne.
(111) 331813
(220) 2020 02 06
(210) 509943
(151) 2020 10 13
(441) 2020 06 15
(732)	AUROVITAS PHARMA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540)	AMOLISA
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne.
(111) 331814
(220) 2020 02 06
(210) 509950
(151) 2020 10 14
(441) 2020 06 22
(732) PROJECT OUTDOOR POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Bielsko-Biała (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BALANCE PARK
(540)

(531) 27.05.01, 27.05.03
(510), (511) 28 zabawki i artykuły sportowe stanowiące wyposażenie placów zabaw, domki do zabaw, zestawy do zabawy w plenerze
w postaci ścianek wspinaczkowych i sprzętu dla zjeżdżalni linowych,
zjeżdżalni rurowych, zjeżdżalni otwartych, zabawki-zwierzątka wykonane z materiałów ekologicznych, figurki do zabawy i akcesoria
dla nich, zabawki przeznaczone do jazdy na nich, zabawki-pojazdy,
urządzenia rekreacyjno-sprawnościowe w postaci tras podwieszanych z przeszkodami i bez przeszkód, tras wahadłowych, zabawki ruchome, sprzęt do zabaw na świeżym powietrzu w postaci konstrukcji
z drabinkami dla dzieci, huśtawek linowych jedno i wieloosobowych,
bujaków sprężynowych, linariów., 37 budowa wewnętrznych i zewnętrznych parków rekreacji i rozrywki, w tym parków linowych,
ścianek wspinaczkowych, zjeżdżalni rurowych i zjeżdżalni otwartych,
zjeżdżalni linowych, tras rekreacyjno-widokowych, tras z przeszkodami, wież widokowych i wspinaczkowych, placów do gier i zabaw.
(111) 331815
(220) 2020 02 25
(151) 2020 10 12
(441) 2020 06 08
(732) SOBOL MIROSŁAW ODOTRANS, Tarnów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)

(210) 510576
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(540) odotrans.pl
(540)

(591) czarny, czerwony
(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.13.25, 26.03.04, 26.03.06, 26.04.06,
26.04.09
(510), (511) 12 pojazdy.
(111) 331816
(220) 2020 02 25
(151) 2020 10 13
(441) 2020 04 27
(732)	AMBROSZCZYK ROBERT CZAPOBA,
Konstantynów Łódzki (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CzapoBA
(540)

(210) 510582

(531) 09.07.05, 27.05.01
(510), (511) 25 nakrycia głowy.
(111) 331817
(220) 2020 02 24
(210) 510591
(151) 2020 10 14
(441) 2020 05 04
(732) INNMEDIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Węgrzce (PL)
(540) (znak słowny)
(540) PRP LCC
(510), (511) 5 osocze krwi, biologiczne preparaty do celów medycznych, biologiczne preparaty do celów weterynaryjnych, preparaty
weterynaryjne, materiały opatrunkowe, medyczne, krew do celów
medycznych, modyfikowane płytki krwi, 10 urządzenia i instrumenty medyczne, urządzenia do analizy krwi, urządzenia i przyrządy weterynaryjne, aparatura i instrumenty chirurgiczne, aparatura
do przetwarzania krwi, aparatura do przygotowywania i stosowania
produktów hemostatycznych, aparatura do poboru i badania krwi,
zestawy do pozyskiwania osocza bogatopłytkowego.
(111) 331818
(220) 2020 02 25
(210) 510597
(151) 2020 10 12
(441) 2020 05 25
(732) OBROK DAGMARA PREMIUM STUDIO, Kraków (PL)
(540) (znak słowny)
(540)	AVENUE 22
(510), (511) 25 odzież, odzież ślubna, odzież galowa, odzież wieczorowa, odzież wizytowa, garnitury, obuwie, nakrycia głowy, suknie
ślubne, suknie balowe, suknie koktajlowe, suknie wieczorowe, podwiązki ślubne, woalki, welony, mantyle, rękawiczki, sukienki, spódnice, bluzki, bolerka, akcesoria na szyję, baletki, apaszki, chusty, szale
na głowę, bielizna, biustonosze, części odzieży, obuwia i nakryć głowy, gorsety, halki, opaski na głowę, rajstopy, odzież wierzchnia, 35
usługi sprzedaży odzieży, odzieży ślubnej, odzieży galowej, odzieży
wieczorowej, odzieży wizytowej, obuwia, nakryć głowy, sukni ślubnych, sukni balowych, sukni koktajlowych, sukni wieczorowych,
podwiązek ślubnych, woalek, welonów, mantyli, rękawiczek, sukienek, spódnic, bluzek, bolerek, akcesoriów na szyję, baletek, apaszek,
chust, szali na głowę, bielizny, biustonoszy, części odzieży, obuwia
i nakryć głowy, gorsetów, halek, opasek na głowę, rajstop, rękawiczek, odzieży wierzchniej, usługi sprzedaży akcesoriów ślubnych,
usługi sprzedaży akcesoriów wizytowych, usługi sprzedaży biżuterii, dekoracja wystaw sklepowych, reklama i marketing, organizacja
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pokazów mody w celach promocyjnych, pokazy towarów do celów
promocyjnych, 40 hafciarstwo, krawiectwo, krawiectwo artystyczne,
przeróbki odzieży, szycie odzieży na miarę, szycie odzieży wizytowej,
szycie odzieży wieczorowej, szycie sukien ślubnych, szycie garniturów obróbka tkanin, 45 wypożyczanie odzieży, wypożyczanie odzieży wizytowej, wypożyczanie sukien ślubnych.

(111) 331819
(220) 2020 02 26
(210) 510686
(151) 2020 10 13
(441) 2020 04 06
(732) SYBILSKI MICHAŁ JAN, Pruszków (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Prosto w prawo
(510), (511) 45 usługi prawne związane z negocjacją kontraktów dla
osób trzecich, usługi w zakresie przygotowywania dokumentów
prawnych, mediacje, usługi pomocy w sprawach spornych, usługi
adwokackie.
(111) 331820
(220) 2020 02 26
(210) 510687
(151) 2020 10 13
(441) 2020 04 14
(732) REMET CNC TECHNOLOGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łowisko (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) REMET CNC TECHNOLOGY
(540)

(591) czarny, czerwony
(531) 26.11.02, 26.11.09, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 7 maszyny i urządzenia do produkcji zrębków drewnianych i rozdrabniania drewna tj. rębaki, zespoły tnące, łuparki, noże
tnące, świdry, rozdrabniarki gałęzi, ładowacze, chwytaki, 40 obróbka
skrawaniem metali tj. toczenie, wiercenie, frezowanie, wytaczanie,
wiórkowanie, struganie, szlifowanie, przeciąganie, polerowanie,
ostrzenie, cięcie, obróbka cieplna i cieplno-chemiczna metali, usługi wycinania plazmą, laserem, walcowanie i krawędziowanie blach,
usługi spawalnicze, obróbka skrawaniem korpusów maszyn, ram,
płyt i elementów maszyn i urządzeń, 42 projektowanie, badania
i analizy techniczne, próby, ekspertyzy techniczne, doradztwo techniczne i technologiczne w zakresie budowy urządzeń do rozdrabniania drewna, opracowywania technologii ich wykonania.
(111) 331821
(220) 2020 02 26
(210) 510693
(151) 2020 10 13
(441) 2020 03 30
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO
USŁUGOWE SPECJAŁ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DREAMLINER
(540)

(540)

(591) biały, czarny, czerwony
(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.11, 26.04.01,
26.04.02, 26.04.04, 26.04.08, 26.04.13, 01.15.23, 26.11.01, 26.11.05,
26.11.08, 26.11.10
(510), (511) 35 usługi sprzedaży hurtowej, detalicznej oraz za pośrednictwem Internetu (sprzedaż on-line) w związku z artykułami spożywczymi i żywnościowymi, artykułami alkoholowymi i napojami,
artykułami dla zwierząt domowych, marketing, reklama, reklama radiowa, reklama telewizyjna, reklama w prasie, reklama na stronach internetowych, reklama on-line za pośrednictwem sieci komputerowej,
publikowanie tekstów o charakterze reklamowym i promocyjnym,
rozpowszechnianie materiałów reklamowych, organizowanie targów,
wystaw i pokazów w celach handlowych lub reklamowych, prezentowanie produktów w mediach w celu ich sprzedaży, fachowe doradztwo handlowe, usługi internetowe związane z pośrednictwem handlowym w zakresie dostępu do informacji o oferowanych towarach
i świadczonych usługach poprzez skomputeryzowane przyjmowanie
zamówień i zleceń w celu umożliwienia zainteresowanym osobom
brania udziału w różnorodnych transakcjach handlowych.
(111) 331823
(220) 2020 02 28
(210) 510821
(151) 2020 10 12
(441) 2020 06 01
(732) PLUS RATY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań (PL)
(540) (znak słowny)
(540) ratomedica
(510), (511) 36 usługi finansowania, pożyczki [finansowanie], pożyczki ratalne, pośrednictwo ubezpieczeniowe.
(111) 331824
(220) 2020 02 28
(151) 2020 10 15
(441) 2020 05 25
(732) PLUS RATY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) rato medica.
(540)

(210) 510825

(591) niebieski, zielony
(531) 01.07.06, 26.02.19, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 36 usługi finansowania, pożyczki [finansowanie], pożyczki ratalne, pośrednictwo ubezpieczeniowe.

(591) biały, czarny, żółty
(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.02, 27.05.03, 27.05.05, 27.05.11,
26.04.02, 26.04.05, 26.04.12, 26.04.18, 26.04.22, 26.11.01, 26.11.05,
26.11.08, 26.11.10
(510), (511) 33 alkohole wysokoprocentowe jako napoje, napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa), whisky, wódka.

(111) 331825
(220) 2020 03 04
(210) 510929
(151) 2020 10 13
(441) 2020 06 01
(732) STRUMIŃSKI ROBERT BUDGRASS, Sosnowiec (PL)
(540) (znak słowny)
(540) BUDGRASS
(510), (511) 37 usługi budowlane, konstrukcyjne, rozbiórkowe i wyburzeniowe, usługi instalacyjne, czyszczenie, naprawy i konserwacja,
wydobywanie surowców naturalnych, wynajem narzędzi, instalacji
i sprzętu budowlanego, rozbiórkowego, czyszczącego i konserwacyjnego, 44 usługi w zakresie rolnictwa, akwakultury, ogrodnictwa
i leśnictwa.

(111) 331822
(220) 2020 02 26
(210) 510694
(151) 2020 10 13
(441) 2020 03 30
(732)	HURTOWNIA SPOŻYWCZA MARCOLA SPÓŁKA JAWNA,
Tarnów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MARCOLA hurtownia spożywcza

(111) 331826
(220) 2020 03 04
(151) 2020 10 13
(441) 2020 06 01
(732) TORA-ZAJDEL II SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Świdnica (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TORA-ZAJDEL II

(210) 510937
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(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 12 akcesoria do fotelików dziecięcych do rowerów, bagażniki
aluminiowe do rowerów, bagażniki do pojazdów, bagażniki do rowerów,
bagażniki na rowery, bagażniki rowerowe, bagażniki stalowe do rowerów,
bagażowe (siatki-) do pojazdów, bidony do rowerów, błotniki, błotniki
do pojazdów, błotniki do rowerów, błotniki metalowe do rowerów, błotniki plastikowe do rowerów, błotniki winylowe do rowerów, chwyty do kierownicy rowerowej, części do rowerów, mianowicie końcówki rączek kierownicy, części pędne [inne niż pasy] do pojazdów lądowych, części
pojazdów lądowych, mianowicie osie, części do rowerów, mianowicie koła
zębate, części stojaków do rowerów, części do hamulców do rowerów,
części do hamulców do rowerów elektrycznych, części do koszyków rowerowych, części do koszyków rowerowych elektrycznych, części do mechanizmów korbowych, części do mechanizmów korbowych elektrycznych,
części do rowerów, mianowicie klocki hamulcowe, części do rowerów,
mianowicie łańcuchy napędowe, deskorolki elektryczne, dętki do rowerów, dzieci (foteliki bezpieczeństwa dla-) do pojazdów, dzwonki do rowerów, dźwiękowe systemy ostrzegawcze do rowerów, dźwignie hamulców
do rowerów, dźwignie hamulcowe do rowerów elektrycznych, foteliki
bezpieczeństwa dla dzieci [do pojazdów], foteliki bezpieczeństwa dla niemowląt i dzieci do pojazdów, foteliki dziecięce do rowerów, gumy na bagażnik do rowerów, hamulce [części do rowerów], hamulce części do rowerów elektrycznych, hamulce do rowerów, hamulce do rowerów
elektrycznych, hamulce tarczowe do rowerów, hamulce tarczowe do rowerów elektrycznych, hulajnogi (pojazdy), kaski rowerowe, kaski rowerowe-dziecięce, kierownice [części do rowerów], kierownice do rowerów,
kierownice do rowerów elektrycznych, kierunkowskazy do rowerów, klaksony do pojazdów, klaksony rowerowe, klocki hamulca do rowerów, klocki
hamulca do rowerów elektrycznych, klocki hamulca tarczowego do rowerów, klocki hamulca tarczowego do rowerów elektrycznych, koła (napinacze szprych do-), koła (napinacze szprych do rowerów elektrycznych), koła
[części rowerów do rowerów elektrycznych, koła [części rowerów], koła
do rowerów, koła do rowerów do rowerów elektrycznych, koła do rowerów, trójkołowców, koła pełne [części do rowerów], koła pełne części
do rowerów do rowerów elektrycznych, koła pojazdów (piasty-), koła pojazdów (szprychy-), koła przód do rowerów elektrycznych, koła rowerowe
przód, koła rowerowe tył, koła tył do rowerów elektrycznych, koła zębate
do rowerów, korby rowerowe, kosze przystosowane do pojazdów jednośladowych, koszyki bidonów do rowerów, koszyki rowerowe-dziecięce,
koszyki rowerowe-przód, koszyki rowerowe-tył, kółka podporowe do rowerów, liczniki do rowerów, linki, przewody i cięgna hamulcowe do rowerów, linki, przewody i cięgna hamulcowe do rowerów elektrycznych, lusterka do rowerów, łańcuchy do rowerów, łańcuchy do rowerów
o napędzie elektrycznym, łańcuchy napędowe do pojazdów lądowych,
łańcuchy rowerowe, łańcuchy rowerowe do rowerów elektrycznych, łaty
do opon, małe pojazdy dla dzieci, manetki do rowerów, manetki do rowerów elektrycznych, mechanizmy korbowe aluminiowe, mechanizmy korbowe aluminiowe do rowerów elektrycznych, mechanizmy korbowe stalowe, mechanizmy korbowe stalowe do rowerów elektrycznych,
mechanizmy napędowe do pojazdów lądowych, minirowery, mostki kierownicy [części rowerów], naklejki, ozdoby do rowerów, nakładki na pedały rowerowe, nakładki widelca [części rowerów], napinacze do szprych
do kół, narzędzia i klucze, noski rowerowe, nóżki do rowerów, obręcze kół
do rowerów, ogniwa złączne łańcuchów, ogumienie, materiały montażowe do opon bezdętkowych, ogumienie motorowerowe i skuterów-dętki
motorowerowe, ogumienie motorowerowe i skuterów-opony motorowerowe, ogumienie opony do rowerów elektrycznych, ogumienie opony
do wózków inwalidzkich, ogumienie opony zimowe, okrycia siodełek
do rowerów, oleje do pojazdów, oleje do rowerów, opony bezdętkowe
do rowerów, osie mechanizmu do rowerów, osie mechanizmu do rowerów do rowerów elektrycznych, osłony łańcucha do rowerów, osłony łańcucha do rowerów elektrycznych, oświetlenie akumulatorowe przód,
oświetlenie akumulatorowe przód do rowerów elektrycznych, oświetlenie akumulatorowe tył, oświetlenie akumulatorowe tył do rowerów elektrycznych, oświetlenie bateryjne przód, oświetlenie bateryjne przód
do rowerów elektrycznych, oświetlenie bateryjne tył, oświetlenie bateryjne tył do rowerów elektrycznych, oświetlenie zwykłe przód, oświetlenie
zwykłe przód do rowerów elektrycznych, oświetlenie zwykłe tył, oświetlenie zwykłe tył do rowerów elektrycznych, oświetlenie-prądnice, oświetlenie-prądnice do rowerów elektrycznych, owijki do kierownicy rowerowej
do rowerów elektrycznych, pedały do rowerów, pedały-akcesoria, piasty
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do rowerów, piasty do rowerów elektrycznych, piasty i części do kół-części
do piast i kół, piasty i części do kół-części do piast i kół do rowerów elektrycznych, piasty i części do kół-osie piasty przód, piasty i części do kół-osie piasty przód do rowerów elektrycznych, piasty i części do kół-osie
piasty tył, piasty i części do kół-osie piasty tył do rowerów elektrycznych,
piasty i części do kół-szprychy, nyple, piasty i części do kół-szprychy, nyple
do rowerów elektrycznych, piasty i części do kół-zaworki, piasty i części
do kół-zaworki do rowerów elektrycznych, podpórki do pojazdów jednośladowych, podpórki do rowerów, podpórki do rowerów do rowerów
elektrycznych, podpórki-mocowane na tył, podpórki-mocowane na tył
do rowerów elektrycznych, podpórki-mocowane pod suport, podpórki-mocowane pod suport do rowerów elektrycznych, pojazdy elektryczne,
pokrowce do rowerów, pokrowce na siodełka do rowerów, pokrowce
na uchwyty rowerowe, pompki, pompki do pompowania opon rowerowych, pompki do pompowania opon rowerów, pompki do rowerów,
pompki nożne do pompowania opon pojazdów, pompki podłogowe,
pompki ręczne do pompowania opon pojazdów, pompki teleskopowe,
pompki z manometrem, pompki-części do pompek, przeguby widelców
przednich [części rowerów], przekładnie zębate z kołami zmianowymi
[części rowerów], przerzutki do rowerów, przerzutki do rowerów elektrycznych, przerzutki-części do przerzutek, przerzutki-części do przerzutek do rowerów elektrycznych, przerzutki-linki, cięgna, przerzutki-linki,
cięgna do rowerów elektrycznych, przyczepki rowerowe, przyczepki rowerowe do rowerów elektrycznych, ramy do rowerów, ramy do rowerów
do rowerów elektrycznych, ramy, do bagażników, do rowerów ramy,
do bagażników, do rowerów do rowerów elektrycznych, rowery, rowery
(błotniki do-), rowery (dzwonki do-), rowery (hamulce do-), rowery (kierownice-), rowery (klaksony do-), rowery (koła do-), rowery (łańcuchy-), rowery (obręcze do-), rowery (pedały do-), rowery (podpórki, nóżki do-), rowery (pompki do-), rowery (ramy-), rowery (silniki do-), rowery (siodełka-),
rowery (szprychy do-), rowery dostawcze, rowery elektryczne, rowery
górskie, rowery na pedały, rowery szosowe, rowery trójkołowe dostawcze,
rowery turystyczne, sakwy [kosze] boczne przystosowane do rowerów,
sakwy rowerowe, siatki do rowerów, silniki do rowerów, siodełka (pokrycia-) do rowerów lub motocykli, siodełka do rowerów, siodełka rowerowe,
siodła pokrowce na siodła, siodła wyścigowe sportowe, siodła zwykłe,
sprężyna, smary, preparaty czyszczące, stabilizatory [koła] do stosowania
w rowerach, stabilizatory do rowerów, stery, stery i części-pozostałe części
sterów, stojaki do rowerów, sygnały dźwiękowe kierunkowe do rowerów,
szczęki hamulcowe do rowerów, szczęki hamulcowe do rowerów elektrycznych, szprychy do kół rowerowych, szprychy do kół rowerowych
do rowerów elektrycznych, szprychy do rowerów, szprychy do rowerów
elektrycznych, światła odblaskowe, tarcze hamulcowe do rowerów, torby
do rowerów, trąbki do rowerów, uchwyty do bidonów rowerowych,
uchwyty do mocowania butelek do rowerów, uchwyty do rowerów dziecięcych, uchwyty do telefonów do rowerów, uchwyty kierownicy do rowerów, uchwyty na bidony do rowerów, układy napędowe [części rowerowe], urządzenia do pompowania opon, welocypedy, wentyle do opon
pojazdów, widelce [części do rowerów], widelce i amortyzatory-amortyzatory przód, widelce i amortyzatory-amortyzatory przód do rowerów
elektrycznych, widelce i amortyzatory-amortyzatory tył, widelce i amortyzatory-amortyzatory tył do rowerów elektrycznych, widelce i amortyzatory-widelce zwykłe, widelce i amortyzatory-widelce zwykłe do rowerów
elektrycznych, wolnobiegi, kasety, zębatki-wolnobiegi, wolnobiegi, kasety, zębatki-wolnobiegi do rowerów elektrycznych, wolnobiegi, kasety, zębatki-zębatki, wolnobiegi, kasety, zębatki-zębatki do rowerów elektrycznych, wspornik kierownicy, wspornik kierownicy do rowerów
elektrycznych, wspornik kierownicy regulowane, wspornik kierownicy
regulowane do rowerów elektrycznych, wspornik siodła amortyzowany,
wspornik siodła amortyzowany do rowerów elektrycznych, wspornik siodła sztywne, wspornik siodła sztywne do rowerów elektrycznych, wspornik siodła-redukcje, wspornik siodła-redukcje do rowerów elektrycznych,
wsporniki kierownicy akcesoria, wsporniki kierownicy akcesoria do rowerów elektrycznych, wyściółki do koszy rowerowych do rowerów elektrycznych, zamknięcia-pętlowe, zamknięcia-pozostałe zamknięcie, zamknięcia-spiralne, zestawy do naprawy opon rowerowych, zestawy naprawcze,
kleje do rowerów, zębatki do przerzutek [części rowerów], zmotoryzowane rowery, 25 bielizna wchłaniająca pot, buty sportowe, chustki na głowę,
koszulki z krótkim rękawem, rękawiczki, rękawiczki bez palców, rękawiczki
do rowerów, rękawiczki dziecięce do rowerów, rękawiczki pełne do rowerów, skarpetki, opaski na głowę, opaski sportowe odblaskowe, podkoszulki sportowe, ochraniacze-ubrania dla rowerzystów, odzież dla rowerzystów, odzież kolarska, nakrycia głowy, pelerynki.
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(111) 331827
(220) 2020 03 03
(151) 2020 10 15
(441) 2020 06 29
(732) RIVABELLA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) THE PARK KRAKÓW
(540)

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO	Nr 2/2021
(210) 510947

(591) zielony, biały
(531) 26.11.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 badania opinii publicznej, analizy i badania rynku,
badania w dziedzinie działalności gospodarczej, doradztwo i pomoc w zakresie organizowania, zarządzania i prowadzenia działalności gospodarczej, informacja o działalności gospodarczej, marketing, public relations, reklama, reklama billboardowa, reklama
za pośrednictwem sieci komputerowej, wynajmowanie nośników
reklamowych i miejsc na reklamę, tworzenie reklam i tekstów sponsorowanych, uaktualnianie materiału reklamowego, reklamy korespondencyjne, prasowe radiowe, telewizyjne, rozpowszechnienie
materiałów reklamowych, wynajem bilbordów, wynajem czasu reklamowego we wszystkich środkach przekazu, usługi sekretarskie,
sortowanie danych w bazach komputerowych, promocja sprzedaży
dla osób trzecich, doradztwo w zakresie zarządzania personelem,
rekrutacja personelu, przygotowywanie list płac, usługi związane
z przenoszeniem przedsiębiorstw, księgowość, wywiad gospodarczy, zarządzanie zbiorami informatycznymi, 36 agencje mieszkaniowe, agencje nieruchomości, agencje ściągania wierzytelności,
analizy finansowe, doradztwo w sprawach finansowych, dzierżawa
majątku nieruchomego, zarządzanie majątkiem nieruchomym, wycena majątku nieruchomego, administrowanie nieruchomościami,
pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, likwidacja przedsiębiorstw, inwestycje kapitałowe, inwestycje finansowe, sponsorowanie finansowe, agencje ściągania należności, wycena nieruchomości,
wynajmowanie mieszkań, wynajmowanie pomieszczeń biurowych,
usługi ubezpieczeniowe, usługi bankowe, 37 budownictwo, budowa
pawilonów i sklepów, budowa i naprawy magazynów, budownictwo
przemysłowe, nadzór budowlany, czyszczenie budynków wewnątrz
i na zewnątrz, doradztwo inżynieryjne w zakresie budownictwa, izolowanie budynków, rozbiórka budynków, zabezpieczanie budynków
przed wilgocią, murowanie, malowanie, instalowanie drzwi i okien,
układanie nawierzchni drogowych, kamieniarstwo, instalowanie
i naprawa telefonów, urządzeń elektrycznych, alarmów przeciwwłamaniowych, wind, pieców, 39 wynajmowanie powierzchni magazynowych, wynajmowanie garaży, parkingów, miejsc parkingowych,
42 opracowywanie projektów technicznych, doradztwo architektoniczne, projektowanie dekoracji wnętrz, planowanie urbanistyczne,
projektowanie budynków, usługi architektoniczne.
(111) 331828
(220) 2020 03 03
(210) 510943
(151) 2020 10 13
(441) 2020 04 27
(732) ZGRAJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Drawski Młyn (PL)
(540) (znak słowny)
(540) nicpoń
(510), (511) 29 przetworzone owoce, warzywa i grzyby, w tym orzechy i nasiona roślin strączkowych, galaretki, dżemy, kompoty, pasty
owocowe i warzywne, 32 napoje bezalkoholowe, lemoniada, soki,
napoje na bazie owoców lub warzyw, bezalkoholowe preparaty
do produkcji napojów.
(111) 331829
(220) 2020 03 03
(210) 510944
(151) 2020 10 13
(441) 2020 04 27
(732) ZGRAJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Drawski Młyn (PL)
(540) (znak słowny)
(540) łobuz
(510), (511) 29 przetworzone owoce, warzywa i grzyby, w tym orzechy i nasiona roślin strączkowych, galaretki, dżemy, kompoty, pasty

owocowe i warzywne, 32 napoje bezalkoholowe, lemoniada, soki,
napoje na bazie owoców lub warzyw, bezalkoholowe preparaty
do produkcji napojów, 33 napoje alkoholowe zawierające owoce.

(111) 331830
(220) 2020 03 03
(210) 510946
(151) 2020 10 13
(441) 2020 04 27
(732) ZGRAJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Drawski Młyn (PL)
(540) (znak słowny)
(540) urwis
(510), (511) 29 przetworzone owoce, warzywa i grzyby, w tym orzechy i nasiona roślin strączkowych, galaretki, dżemy, kompoty, pasty
owocowe i warzywne, 32 napoje bezalkoholowe, lemoniada, soki,
napoje na bazie owoców lub warzyw, bezalkoholowe preparaty
do produkcji napojów, 33 napoje alkoholowe zawierające owoce.
(111) 331831
(220) 2020 03 03
(210) 510949
(151) 2020 10 13
(441) 2020 04 27
(732) KOZICKI GRZEGORZ, Kraków (PL)
(540) (znak słowny)
(540) BeBrighter
(510), (511) 41 nauczanie języków, nauczanie języków obcych, tłumaczenia językowe, tłumaczenia językowe ustne, kursy językowe,
edukacja językowa, organizacja kursów językowych, tłumaczenia,
usługi tłumaczenia, tłumaczenie ustne [język], zapewnianie kursów
językowych, usługi nauki języka obcego, usługi nauczania języka angielskiego, usługi edukacyjne w zakresie przekazywania metod nauczania języków, organizowanie indywidualnej nauki języków, usługi edukacyjne w zakresie języków, usługi edukacyjne świadczone
przez szkoły w zakresie nauczania języków obcych, kursy korespondencyjne, kursy korespondencyjne, nauka na odległość, edukacyjne
kursy z zakwaterowaniem, kursy szkoleniowe z zakwaterowaniem,
kursy szkolne związane z przygotowaniem do egzaminów, nauka
indywidualna, kursy szkoleniowe związane z obsługą klienta, kursy
szkoleniowe, usługi w zakresie nauczania języków, usługi w zakresie nauczania języków obcych, usługi edukacyjne związane z nauką
języków obcych, świadczenie usług w zakresie szkół i kursów językowych, usługi edukacyjne w zakresie nauki drugiego języka, usługi
szkół w zakresie nauczania języków obcych, usługi w zakresie nauczania korespondencyjnego, wypożyczanie materiałów dydaktycznych,
kursy instruktażowe, prowadzenie kursów edukacyjnych z zakresu
nauk ścisłych, zapewnianie zajęć uzupełniających z matematyki, kursy szkoleniowe w dziedzinie nauk ścisłych, kursy w zakresie opracowywania programów i sprzętu komputerowego, kursy szkoleniowe
w zakresie inżynierii, kursy szkoleniowe związane ze sprzętem komputerowym, szkolenia dotyczące elektroniki, zapewnianie kursów
edukacyjnych związanych z elektroniką, kursy szkoleniowe w zakresie oprogramowania komputerowego, publikowanie tekstów edukacyjnych, publikowanie książek edukacyjnych, publikowanie drogą
elektroniczną, publikowania broszur, publikowanie elektroniczne,
publikowanie dydaktycznych materiałów edukacyjnych.
(111) 331832
(220) 2020 03 03
(210) 510950
(151) 2020 10 15
(441) 2020 06 29
(732)	ABERON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Rzeszów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	ABERON
(540)

(591) czerwony, jasnoszary, ciemnoszary, biały
(531) 26.02.07, 26.11.03, 26.11.13, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 7 maszyny do przetwarzania tworzyw sztucznych, 9 bufory elektryczne, elektryczne sterowniki zaworów automatycznych,
sterowniki elektryczne, sterowniki automatyki przemysłowej, sterowniki urządzeń i oprogramowania wbudowanego w urządzenia, 11
bojlery do instalacji grzewczych, bojlery elektryczne, bojlery grzewcze, palniki, bojlery i podgrzewacze, grzejniki elektryczne jako kalory-
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fery, grzejniki jako kaloryfery, kaloryfery elektryczne, kotły grzewcze,
instalacje grzewcze, instalacje grzewcze do użytku przemysłowego,
elektryczne instalacje grzewcze, elektryczne podgrzewane zbiorniki
na gorącą wodę, reagujące na zmiany temperatury sterowniki do automatycznych zaworów jako części instalacji grzewczych, sterowniki
elektromagnetyczne do automatycznej obsługi zaworów jako części
instalacji grzewczych, urządzenia grzewcze, urządzenia grzewcze
do pomieszczeń mieszkalnych, urządzenia elektryczne do ogrzewania, urządzenia zasilające, urządzenia grzewcze podłogowe, zbiorniki
chłodzące do pieców, ciśnieniowe zbiorniki wody.

(111) 331833
(220) 2020 03 03
(210) 510951
(151) 2020 10 15
(441) 2020 06 29
(732) STEĆ ELŻBIETA, Pysznica (PL)
(540) (znak słowny)
(540)	ELISTE
(510), (511) 16 kalendarze, kartonowe pudełka na prezenty, kartony
na prezenty, materiały drukowane, notatniki, opakowania na prezenty, papierowe etykietki na prezenty, papierowe torby na prezenty,
pudełka na prezenty, pudełka kartonowe na drobne upominki, terminarze, torby na prezenty, wizytówki, 26 kwiaty sztuczne, kompozycje
z kwiatów sztucznych, wstążki do pakowania prezentów, 35 usługi
sprzedaży hurtowej, detalicznej oraz za pośrednictwem Internetu
(sprzedaż on-line) towarów obejmujących: kalendarze, kartonowe
pudełka na prezenty, kartony na prezenty, materiały drukowane, notatniki, opakowania na prezenty, papierowe etykietki na prezenty,
papierowe torby na prezenty, pudełka na prezenty, pudełka kartonowe na drobne upominki, terminarze, torby na prezenty, wizytówki,
kwiaty sztuczne, kompozycje z kwiatów sztucznych, wstążki do pakowania prezentów, marketing, reklama w tym: reklama internetowa,
reklama banerowa, reklama radiowa, reklama telewizyjna towarów
obejmujących: kalendarze, kartonowe pudełka na prezenty, kartony
na prezenty, materiały drukowane, notatniki, opakowania na prezenty,
papierowe etykietki na prezenty, papierowe torby na prezenty, pudełka na prezenty, pudełka kartonowe na drobne upominki, terminarze,
torby na prezenty, wizytówki, kwiaty sztuczne, kompozycje z kwiatów sztucznych, wstążki do pakowania prezentów oraz usług obejmujących: doradztwo w zakresie planowania przyjęć, obsługę gości
na imprezach rozrywkowych, organizację i przeprowadzanie imprez
rozrywkowych, organizację przyjęć, organizowanie balów, organizowanie konferencji, wystaw i konkursów, planowanie przyjęć, naukę
układania kompozycji kwiatowych, usługi wypożyczania aranżacji
kwiatowych, usługi w zakresie układania kwiatów, usługi w zakresie
projektowania kompozycji kwiatowych, kwiaciarstwo, wypożyczanie
kwiatów, publikowanie tekstów o charakterze reklamowym i promocyjnym, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, organizowanie
targów, wystaw i pokazów w celach handlowych lub reklamowych,
prezentowanie produktów w mediach w celu ich sprzedaży, 41 doradztwo w zakresie planowania przyjęć, obsługa gości na imprezach
rozrywkowych, organizacja i przeprowadzanie imprez rozrywkowych,
organizacja przyjęć, organizowanie balów, organizowanie konferencji,
wystaw i konkursów, planowanie przyjęć, nauka układania kompozycji kwiatowych, 44 usługi wypożyczania aranżacji kwiatowych, usługi
w zakresie układania kwiatów, usługi w zakresie projektowania kompozycji kwiatowych, kwiaciarstwo, wypożyczanie kwiatów.
(111) 331834
(220) 2020 03 04
(151) 2020 10 15
(441) 2020 05 11
(732)	AUTOGALA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	Autogala CARE BY SWEDEN
(540)

(210) 510957

(591) niebieski, żółty, biały
(531) 26.04.04, 24.13.23, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 mobilne aplikacje, oprogramowanie komputerowe
do mobilnych aplikacji umożliwiających interakcje i łączenie pomię-
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dzy pojazdami i urządzeniami mobilnymi, oprogramowanie komputerowe do obsługi pojazdów, aplikacje komputerowe do sterowania
pojazdami, aplikacje komputerowe do automatycznej kontroli jazdy
do użytku w samochodach, urządzenia do automatycznej kontroli
jazdy do użytku w samochodach, aplikacje komputerowe do urządzeń nawigacyjnych do pojazdów, urządzenia nawigacyjne do samochodów, 12 pojazdy i środki transportu, samochody, samochody
osobowe i części konstrukcyjne do nich, samochody dostawcze, części i akcesoria do pojazdów lądowych, mechanizmy napędowe,
w tym silniki do pojazdów lądowych, osłony do silników pojazdów
lądowych, dopalacze do silników pojazdów lądowych, rozruszniki
do pojazdów lądowych, wały napędowe do pojazdów lądowych,
amortyzatory [części pojazdów], hamulce do pojazdów, sprzęt hamulcowy do pojazdów, klocki hamulcowe do pojazdów, klocki hamulcowe do samochodów, hamulcowe części do pojazdów, systemy
hamulcowe do pojazdów, szczęki hamulcowe do pojazdów, tarcze
hamulcowe, układy hamulcowe do pojazdów i części do nich, zestawy hamulcowe do pojazdów, zaciski hamulca tarczowego do pojazdów, dźwignie hamulców ręcznych do pojazdów, cylindry hamulca
głównego, linki hamulców do pojazdów, bębny hamulcowe, cylindry
amortyzujące [części do pojazdów], karoserie do pojazdów, części
karoserii do pojazdów, nadwozia pojazdów, części nadwozia pojazdów, deski rozdzielcze, kierownice, drzwi do pojazdów, klamki
do drzwi pojazdów lądowych, sprzęt oraz urządzenia antywłamaniowe i bezpieczeństwa do pojazdów, elektroniczne urządzenia zabezpieczające przed kradzieżą do pojazdów, elektroniczne urządzenia
alarmowe zabezpieczające przed kradzieżą do pojazdów, dźwiękowe alarmy cofania do pojazdów, koła i opony oraz gąsienicowe układy bieżne do pojazdów, konsole stanowiące części wnętrz pojazdów,
łączniki hydrauliczne do pojazdów, metalowe haki holownicze
do pojazdów, mocowania haków holowniczych, obwody hydrauliczne do pojazdów, ochronne okładziny do wnęk w tapicerce w pojazdach, ochronne osłony termiczne do pojazdów, okładziny do pojazdów, oparcia do siedzeń pojazdów, osie pojazdów, osłony
aerodynamiczne do pojazdów, osłony boczne do pojazdów, osłony
ochronne do pojazdów [ukształtowane], osłony na otwory głośników w pojazdach, podwozia pojazdów, półki przystosowane
do użytku w pojazdach, przednie lub tylne szyby do pojazdów, przeguby homokinetyczne [części pojazdów], przeguby kulowe [części
pojazdów], przewody paliwowe do pojazdów, ramiona do wycieraczek, resory [sprężyny] zawieszenia pojazdów, siedzenia do pojazdów, spoilery do pojazdów, sprężyny amortyzujące do pojazdów,
stojaki na napoje do pojazdów, systemy kontroli stabilności do użytku w pojazdach, szyby do pojazdów, turbiny do pojazdów lądowych,
tuleje do pojazdów, zawieszenia do pojazdów, zderzaki do pojazdów, zębatki kierownicze do pojazdów, wycieraczki przednich świateł, bieżniki opon, dętki [do opon samochodowych], kołpaki, koła
zębate tarczowe stanowiące części pojazdów lądowych, pompy powietrza do samochodów, sprzęt naprawczy do opon, urządzenia
do montażu opon, urządzenia do pompowania opon, blokady kierownicy, pasy bezpieczeństwa do pojazdów, poduszki powietrzne
do pojazdów, uchwyty do regulacji pasów bezpieczeństwa, bagażniki do pojazdów, pokrywy bagażników samochodowych, pojemniki
przystosowane do użytku w bagażnikach pojazdów, błotniki, dachy
przesuwane do pojazdów, elektryczne szyberdachy do pojazdów,
części wykończenia wnętrza samochodów, sprzęgła do pojazdów
lądowych, elementy sprzęgła i przekładni maszynowych do pojazdów lądowych, mechanizmy sprzęgła do samochodów, tarcze sprzęgła do pojazdów lądowych, dźwignie do sprzęgieł do pojazdów lądowych, dźwignie zmiany biegów do samochodów, skrzynie biegów
do pojazdów lądowych, gałki dźwigni zmiany biegów do pojazdów
lądowych, mechanizmy zmiany biegów do pojazdów lądowych,
osłony górne skrzyni biegów do pojazdów lądowych, elektryczne
urządzenia zmiany biegów do silników pojazdów lądowych, misy
olejowe stanowiące części skrzyń biegów pojazdów lądowych, fotele
samochodowe, przenośne foteliki dziecięce do samochodów, poduszki przystosowane do użytku w pojazdach, dopasowane pokrowce na pojazdy, ochronne pokrowce do pojazdów [dopasowane], pokrowce na siedzenia pojazdów, pokrowce na zagłówki do pojazdów,
kierunkowskazy do pojazdów, klamki do drzwi samochodowych,
łańcuchy do samochodów, łożyska kół do pojazdów lądowych, lusterka boczne do pojazdów, lusterka wsteczne, maski do pojazdów,
mechanizmy przekładniowe do pojazdów lądowych, nadwozia samochodowe, osie [części pojazdów lądowych], panele ozdobne
do nadwozi pojazdów, podłokietniki do pojazdów, przeguby uniwer-
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salne do pojazdów lądowych, przekładnie do pojazdów lądowych,
ramki do tablic rejestracyjnych, szyberdachy do samochodów, wycieraczki do przednich szyb, zawieszenia kół, zderzaki samochodowe, zbiorniki paliwowe do pojazdów lądowych, zbiorniki utrzymujące poziom płynów w układach hamulcowych do pojazdów,
elektryczne napędy do pojazdów, 35 usługi sprzedaży detalicznej
i hurtowej oraz usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej świadczone
online w zakresie następujących towarów: aplikacje mobilne, oprogramowanie komputerowe do mobilnych aplikacji umożliwiających
interakcje i łączenie pomiędzy pojazdami i urządzeniami mobilnymi,
oprogramowanie komputerowe do obsługi pojazdów, aplikacje
komputerowe do sterowania pojazdami, aplikacje komputerowe
do automatycznej kontroli jazdy do użytku w samochodach, urządzenia do automatycznej kontroli jazdy do użytku w samochodach,
aplikacje komputerowe do urządzeń nawigacyjnych do pojazdów,
urządzenia nawigacyjne do samochodów, pojazdy i środki transportu, samochody, samochody osobowe i części konstrukcyjne do nich,
samochody dostawcze, części i akcesoria do pojazdów lądowych,
mechanizmy napędowe, w tym silniki do pojazdów lądowych, osłony
do silników pojazdów lądowych, dopalacze do silników pojazdów
lądowych, rozruszniki do pojazdów lądowych, wały napędowe
do pojazdów lądowych, amortyzatory [części pojazdów], hamulce
do pojazdów, sprzęt hamulcowy do pojazdów, klocki hamulcowe
do pojazdów, klocki hamulcowe do samochodów, hamulcowe części
do pojazdów, systemy hamulcowe do pojazdów, szczęki hamulcowe
do pojazdów, tarcze hamulcowe, układy hamulcowe do pojazdów
i części do nich, zestawy hamulcowe do pojazdów, zaciski hamulca
tarczowego do pojazdów, dźwignie hamulców ręcznych do pojazdów, cylindry hamulca głównego, linki hamulców do pojazdów, bębny hamulcowe, cylindry amortyzujące [części do pojazdów], karoserie do pojazdów, części karoserii do pojazdów, nadwozia pojazdów,
części nadwozia pojazdów, deski rozdzielcze, kierownice, drzwi
do pojazdów, klamki do drzwi pojazdów lądowych, sprzęt oraz urządzenia antywłamaniowe i bezpieczeństwa do pojazdów, elektroniczne urządzenia zabezpieczające przed kradzieżą do pojazdów, elektroniczne urządzenia alarmowe zabezpieczające przed kradzieżą
do pojazdów, dźwiękowe alarmy cofania do pojazdów, koła i opony
oraz gąsienicowe układy bieżne do pojazdów, konsole stanowiące
części wnętrz pojazdów, łączniki hydrauliczne do pojazdów, metalowe haki holownicze do pojazdów, mocowania haków holowniczych,
obwody hydrauliczne do pojazdów, ochronne okładziny do wnęk
w tapicerce w pojazdach, ochronne osłony termiczne do pojazdów,
okładziny do pojazdów, oparcia do siedzeń pojazdów, osie pojazdów, osłony aerodynamiczne do pojazdów, osłony boczne do pojazdów, osłony ochronne do pojazdów [ukształtowane], osłony
na otwory głośników w pojazdach, podwozia pojazdów, półki przystosowane do użytku w pojazdach, przednie lub tylne szyby do pojazdów, przeguby homokinetyczne [części pojazdów], przeguby kulowe [części pojazdów], przewody paliwowe do pojazdów, ramiona
do wycieraczek, resory [sprężyny] zawieszenia pojazdów, siedzenia
do pojazdów, spoilery do pojazdów, sprężyny amortyzujące do pojazdów, stojaki na napoje do pojazdów, systemy kontroli stabilności
do użytku w pojazdach, szyby do pojazdów, turbiny do pojazdów
lądowych, tuleje do pojazdów, zawieszenia do pojazdów, zderzaki
do pojazdów, zębatki kierownicze do pojazdów, wycieraczki przednich świateł, bieżniki opon, dętki [do opon samochodowych], kołpaki, koła zębate tarczowe stanowiące części pojazdów lądowych,
pompy powietrza do samochodów, sprzęt naprawczy do opon, urządzenia do montażu opon, urządzenia do pompowania opon, blokady kierownicy, pasy bezpieczeństwa do pojazdów, poduszki powietrzne do pojazdów, uchwyty do regulacji pasów bezpieczeństwa,
bagażniki do pojazdów, pokrywy bagażników samochodowych, pojemniki przystosowane do użytku w bagażnikach pojazdów, błotniki,
usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej oraz usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej świadczone online w zakresie następujących towarów: dachy przesuwane do pojazdów, elektryczne szyberdachy
do pojazdów, części wykończenia wnętrza samochodów, sprzęgła
do pojazdów lądowych, elementy sprzęgła i przekładni maszynowych do pojazdów lądowych, mechanizmy sprzęgła do samochodów, tarcze sprzęgła do pojazdów lądowych, dźwignie do sprzęgieł
do pojazdów lądowych, dźwignie zmiany biegów do samochodów,
skrzynie biegów do pojazdów lądowych, gałki dźwigni zmiany biegów do pojazdów lądowych, mechanizmy zmiany biegów do pojazdów lądowych, osłony górne skrzyni biegów do pojazdów lądowych,
elektryczne urządzenia zmiany biegów do silników pojazdów lądo-

wych, misy olejowe stanowiące części skrzyń biegów pojazdów lądowych, fotele samochodowe, przenośne foteliki dziecięce do samochodów, poduszki przystosowane do użytku w pojazdach,
dopasowane pokrowce na pojazdy, ochronne pokrowce do pojazdów [dopasowane], pokrowce na siedzenia pojazdów, pokrowce
na zagłówki do pojazdów, kierunkowskazy do pojazdów, klamki
do drzwi samochodowych, łańcuchy do samochodów, łożyska kół
do pojazdów lądowych, lusterka boczne do pojazdów, lusterka
wsteczne, maski do pojazdów, mechanizmy przekładniowe do pojazdów lądowych, nadwozia samochodowe, osie [części pojazdów
lądowych], panele ozdobne do nadwozi pojazdów, podłokietniki
do pojazdów, przeguby uniwersalne do pojazdów lądowych, przekładnie do pojazdów lądowych, ramki do tablic rejestracyjnych, szyberdachy do samochodów, wycieraczki do przednich szyb, zawieszenia kół, zderzaki samochodowe, zbiorniki paliwowe do pojazdów
lądowych, zbiorniki utrzymujące poziom płynów w układach hamulcowych do pojazdów, elektryczne napędy do pojazdów, zarządzanie
flotą pojazdów [dla osób trzecich], 36 usługi pośrednictwa ubezpieczeniowego, usługi ubezpieczeń pojazdów mechanicznych, ubezpieczenia od wypadków samochodowych, usługi ubezpieczeniowe
związane z awariami mechanicznymi, usługi gwarancji finansowych
w zakresie zwrotu kosztów poniesionych na skutek wypadku lub
awarii pojazdów, usługi ubezpieczeń gwarancji, usługi gwarancji
w zakresie pojazdów, usługi gwarancji ubezpieczenia w przypadku
awarii mechanicznej silnika, usługi gwarantowania ubezpieczeń
od wypadków, usługi ubezpieczeniowe związane z kradzieżą własności osobistej, zapewnianie gwarancji na lądowe pojazdy silnikowe, zapewnianie gwarancji związanych z używanymi silnikowymi
pojazdami lądowymi, usługi w zakresie organizacji ubezpieczenia,
usługi doradztwa i pośrednictwa związane z ubezpieczeniami pojazdów, usługi doradztwa i pośrednictwa związane z ubezpieczeniami
od wypadków, usługi pośrednictwa w ubezpieczeniach samochodowych, usługi pośrednictwa w ubezpieczeniach transportowych,
usługi pośrednictwa w usługach doradczych w zakresie ubezpieczeń, usługi pośrednictwa w zakresie ubezpieczeń innych niż na życie, doradztwo finansowe i ubezpieczeniowe, usługi informacyjne
i konsultacyjne w zakresie ubezpieczeń i finansów, udzielanie informacji dotyczących usług finansowych i ubezpieczeniowych, udzielanie informacji związanych z zawieraniem ubezpieczeń innych niż
na życie, usługi finansowe związane z ubezpieczeniami, usługi wyceny, uregulowania i zaspokajania roszczeń ubezpieczeniowych, wyceny dla celów ubezpieczeniowych, wycena i obsługa roszczeń ubezpieczeniowych, zawieranie umów ubezpieczeniowych innych niż
na życie, likwidacja szkód z tytułu ubezpieczenia innego niż na życie,
usługi udzielania pożyczek i kredytów, usługi leasingowe, usługi kredytowe dotyczące pojazdów mechanicznych, pośrednictwo w umowach kredytowych, pośrednictwo w zakresie zakupu na raty, doradztwo dotyczące pożyczek i usługi związane z uzyskiwaniem pożyczek,
usługi konsultingowe dotyczące udzielania pożyczek, udostępnianie
funduszy na sprzedaż ratalną i leasing, usługi finansowania samochodów, usługi finansowania składek ubezpieczeniowych, usługi finansowe w zakresie zakupu pojazdów, usługi finansowe w zakresie
pożyczek pieniężnych, usługi w zakresie finansowania zakupów
na raty (leasing), finansowanie leasingu pojazdów, usługi w zakresie
organizowania kredytów, usługi zarządzania w zakresie transakcji
związanych z pożyczkami, zabezpieczone pożyczki udzielane w celu
sfinansowania depozytu pojazdów silnikowych, zabezpieczone pożyczki udzielane w celu sfinansowania postanowień umów ratalnych
na pojazdy silnikowe, wycena używanych samochodów, udzielanie
informacji związanych z wyceną samochodów używanych, wynajem
nieruchomości, wynajem powierzchni biurowej, 37 naprawa i konserwacja pojazdów mechanicznych, ich części oraz silników pojazdów mechanicznych i części do nich, naprawa i wykańczanie karoserii samochodowej dla osób trzecich, konserwacja i naprawa opon,
wulkanizacja opon samochodowych [naprawa], usługi w zakresie
montażu opon, ustawianie zbieżności [wyrównywanie] opon, wymiana kół, wymiana opon, przegląd pojazdów, serwis pojazdów, serwisowanie (przegląd) silników pojazdów, odnawianie pojazdów,
czyszczenie i polerowanie pojazdów silnikowych, mycie pojazdów,
usługi tuningu pojazdów, nakładanie farb przeciwrdzewnych na pojazdy, malowanie pojazdów mechanicznych, odświeżanie lakieru samochodu, tapicerowanie siedzeń w pojazdach, usługi stacji obsługi
pojazdów, usługi stacji naprawy pojazdów, usługi napraw awarii pojazdów, doradztwo dotyczące naprawy pojazdów, montaż [instalowanie] części do pojazdów, instalowanie urządzeń zapobiegających
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kradzieżom, usługi informacyjne i doradcze związane z naprawą pojazdów, 39 usługi transportowe, usługi w zakresie transportu samochodami ciężarowymi, usługi w zakresie organizowania transportu,
odbiór, transport i dostawa towarów, logistyka transportu, przewożenie i dostarczanie towarów, transport drogowy, transport samochodowy, składowanie i dostarczanie towarów, transport i składowanie towarów, usługi dostawcze, usługi spedycyjne, dostarczanie
pojazdów, ładowanie i wyładowanie pojazdów, przechowywanie
pojazdów, przechowywanie części do pojazdów mechanicznych,
udostępnianie miejsc parkingowych, udostępnianie obiektów parkingowych, usługi w zakresie garażowania pojazdów, wynajem garaży i miejsc parkingowych, wynajem pojazdów, usługi w zakresie wypożyczania pojazdów samochodowych, organizowanie wynajmu
pojazdów, organizowanie wypożyczania pojazdów, udostępnianie
pojazdów do wynajmu, usługi pomocy drogowej w przypadku awarii pojazdów, usługi holowania samochodów.

(111) 331835
(220) 2020 03 05
(210) 510958
(151) 2020 10 15
(441) 2020 05 11
(732) FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA INSTBUD STANISŁAW
BOGUTA SPÓŁKA JAWNA, Nieznanowice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) inliner
(540)

(591) czarny, czerwony
(531) 26.04.03, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 16 druki, arkusze informacyjne, biuletyny informacyjne,
bloczki do notowania zamówień, agendy, broszury, broszury drukowane, czasopisma [periodyki], drukowane arkusze informacyjne,
drukowane foldery informacyjne, drukowane materiały ilustracyjne, drukowane raporty z badań, drukowane ulotki informacyjne,
drukowany materiał promocyjny, drukowane znaki papierowe zawierające nazwy do stosowania podczas specjalnych wydarzeń, formularze [blankiety, druki], kalendarze, karty informacyjne, katalogi,
plakaty wykonane z papieru, plany dnia [terminarze], podręczniki
instruktażowe, programy imprez, publikacje drukowane, publikacje promocyjne, publikacje reklamowe, reprodukcje fotograficzne,
reprodukcje graficzne, terminarze [materiały drukowane], ulotki
drukowane, zawiadomienia [artykuły papiernicze], bloczki do zapisywania, folia, szyldy z papieru lub z kartonu, torby papierowe
do pakowania, 17 izolacja do podziemnych rur i zbiorników, izolacja do rur, izolacja z włókna szklanego do użytku w budownictwie,
izolacyjne (tkaniny-), laminowane tekstylne tkaniny izolacyjne, materiały izolacyjne, materiały izolacyjne dla budownictwa, materiały
izolacyjne produkowane z tworzyw sztucznych, materiały izolacyjne wykonane z tworzyw sztucznych, maty izolacyjne, niemetalowe
izolowane osłony rur, otuliny rurowe do celów izolacyjnych, powłoki
izolacyjne, rękawy do renowacji kanałów, tkaniny tkane z włókien
ceramicznych do użytku jako izolacja, taśmy z włókien szklanych
impregnowanych żywicą epoksydową, do izolacji, tkaniny z włókien
nieorganicznych do użytku jako izolacja, tkaniny z włókna szklanego
do izolacji budynków, tkaniny z włókna szklanego do izolacji, wstępnie ukształtowane komponenty izolacyjne, półprodukty z żywicy
sztucznej, w szczególności z żywicy sztucznej wzmocnionej włóknem do użytku w budownictwie i renowacji kanałów ściekowych,
35 usługi handlu hurtowego w związku z materiałami do renowacji kanałów, 42 badania i opracowywanie projektów technicznych,
badania laboratoryjne, badania materiałowe, badania techniczne,
badania w zakresie konstrukcji budynków lub urbanistyki, badania
w zakresie nowych produktów, doradztwo eksperckie dotyczące
technologii, doradztwo związane z technologią membranową, inżynieria (prace inżynieryjne), konsultacje techniczne z zakresu rozwoju
produktu, laboratoria badawcze, monitorowanie działań mających
wpływ na środowisko w obrębie konstrukcji inżynierii wodno-lądowej, opracowanie projektów technicznych w dziedzinie budownictwa, opracowywanie badań technicznych, opracowywanie produktów przemysłowych, opracowywanie projektów technicznych, prace
badawcze nad produktami, porady techniczne dotyczące produkcji
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rękawów do renowacji kanałów, prace badawczo-rozwojowe nad
nowymi produktami prace inżynieryjne, projektowanie i opracowywanie produktów inżynieryjnych, projektowanie i opracowywanie
produktów przemysłowych, projektowanie i planowanie techniczne
systemów kanalizacyjnych, przeprowadzanie doświadczeń przemysłowych, przygotowywanie rysunków technicznych, sporządzanie
raportów technologicznych, sporządzanie rysunków technicznych,
świadczenie usług badawczych, udostępnianie informacji on-line
w zakresie badań technologicznych z komputerowej bazy danych
lub Internetu, udzielanie informacji on-line na temat usług analiz
i badań przemysłowych, udzielanie informacji związanych z badaniami technologicznymi, usługi badawcze, usługi badawczo-rozwojowe, usługi opracowywania projektów technicznych, usługi technologiczne, usługi w zakresie badań technicznych.

(111) 331836
(220) 2020 03 05
(210) 510959
(151) 2020 10 15
(441) 2020 05 11
(732) FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA INSTBUD STANISŁAW
BOGUTA SPÓŁKA JAWNA, Nieznanowice (PL)
(540) (znak słowny)
(540) inliner
(510), (511) 16 druki, arkusze informacyjne, biuletyny informacyjne,
bloczki do notowania zamówień, agendy, broszury, broszury drukowane, czasopisma [periodyki], drukowane arkusze informacyjne,
drukowane foldery informacyjne, drukowane materiały ilustracyjne,
drukowane raporty z badań, drukowane ulotki informacyjne, drukowany materiał promocyjny, drukowane znaki papierowe zawierające
nazwy do stosowania podczas specjalnych wydarzeń, formularze
[blankiety, druki], kalendarze, karty informacyjne, katalogi, plakaty
wykonane z papieru, plany dnia [terminarze], podręczniki instruktażowe, programy imprez, publikacje drukowane, publikacje promocyjne, publikacje reklamowe, reprodukcje fotograficzne, reprodukcje graficzne, terminarze [materiały drukowane], ulotki drukowane,
zawiadomienia [artykuły papiernicze], bloczki do zapisywania, folia,
szyldy z papieru lub z kartonu, torby papierowe do pakowania, 17
izolacja do podziemnych rur i zbiorników, izolacja do rur, izolacja
z włókna szklanego do użytku w budownictwie, tkaniny izolacyjne, laminowane tekstylne tkaniny izolacyjne, materiały izolacyjne,
materiały izolacyjne dla budownictwa, materiały izolacyjne produkowane z tworzyw sztucznych, materiały izolacyjne wykonane
z tworzyw sztucznych, maty izolacyjne, niemetalowe izolowane
osłony rur, otuliny rurowe do celów izolacyjnych, powłoki izolacyjne,
rękawy do renowacji kanałów, tkaniny tkane z włókien ceramicznych
do użytku jako izolacja, taśmy z włókien szklanych impregnowanych
żywicą epoksydową, do izolacji, tkaniny z włókien nieorganicznych
do użytku jako izolacja, tkaniny z włókna szklanego do izolacji budynków, tkaniny z włókna szklanego do izolacji, wstępnie ukształtowane komponenty izolacyjne, półprodukty z żywicy sztucznej,
w szczególności z żywicy sztucznej wzmocnionej włóknem do użytku w budownictwie i renowacji kanałów ściekowych, 35 usługi handlu hurtowego w związku z materiałami do renowacji kanałów, 42
badania i opracowywanie projektów technicznych, badania laboratoryjne, badania materiałowe, badania techniczne, badania w zakresie konstrukcji budynków lub urbanistyki, badania w zakresie
nowych produktów, doradztwo eksperckie dotyczące technologii,
doradztwo związane z technologią membranową, inżynieria (prace inżynieryjne), konsultacje techniczne z zakresu rozwoju produktu, laboratoria badawcze, monitorowanie działań mających wpływ
na środowisko w obrębie konstrukcji inżynierii wodno-lądowej,
opracowanie projektów technicznych w dziedzinie budownictwa,
opracowywanie badań technicznych, opracowywanie produktów
przemysłowych, opracowywanie projektów technicznych, prace
badawcze nad produktami, porady techniczne dotyczące produkcji
rękawów do renowacji kanałów, prace badawczo-rozwojowe nad
nowymi produktami, prace inżynieryjne, projektowanie i opracowywanie produktów inżynieryjnych, projektowanie i opracowywanie
produktów przemysłowych, projektowanie i planowanie techniczne
systemów kanalizacyjnych, przeprowadzanie doświadczeń przemysłowych, przygotowywanie rysunków technicznych, sporządzanie
raportów technologicznych, sporządzanie rysunków technicznych,
świadczenie usług badawczych, udostępnianie informacji on-line
w zakresie badań technologicznych z komputerowej bazy danych
lub Internetu, udzielanie informacji online na temat usług analiz i badań przemysłowych, udzielanie informacji związanych z badaniami
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technologicznymi, usługi badawcze, usługi badawczo-rozwojowe,
usługi opracowywania projektów technicznych, usługi technologiczne, usługi w zakresie badań technicznych.

(111) 331837
(220) 2020 03 04
(210) 510999
(151) 2020 10 13
(441) 2020 06 01
(732) POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KLUB MOTOCYKLISTÓW POLITECHNIKI LUBELSKIEJ
(540)

(591) biały, czarny, czerwony, złoty, szary
(531) 03.07.01, 18.01.21, 26.04.02, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 21 kubki, podkładki na stół, nie z papieru ani materiałów
tekstylnych, podkładki pod szklanki, nie z papieru i nie z materiałów
tekstylnych, naczynia szklane do napojów, szklane naczynia do picia,
25 bandany na szyję, bokserki, chustki na głowę, czapki jako nakrycia głowy, daszki do czapek, daszki jako nakrycia głowy, kamizelki,
kaptury-odzież, kombinezony-odzież motocyklowa, koszule, koszule
z krótkimi rękawami, kurtki, kurtki z kapturem chroniące przed zimnem i wiatrem, nakrycia głowy, odzież z imitacji skóry, odzież ze skóry, szaliki, szaliki rurkowe (kominy) na szyję.
(111) 331838
(220) 2020 03 04
(210) 511000
(151) 2020 10 13
(441) 2020 06 01
(732)	HAJDZIONY MONIKA OLIMPIA DAY SPA, Rybnik (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) OLIMPIA Day Spa
(540)

(591) czerwony
(531) 05.03.11, 05.03.14, 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 44 analiza kosmetyczna, depilacja woskiem, doradztwo
w dziedzinie pielęgnacji ciała i urody, doradztwo świadczone za pośrednictwem Internetu w dziedzinie pielęgnacji ciała i urody, elektroliza do celów kosmetycznych, elektroliza kosmetyczna w celu
usuwania owłosienia, fryzjerstwo, gabinety pielęgnacji skóry, higiena i pielęgnacja urody, kosmetyczne usuwanie laserem zbędnych
włosów, kosmetyczny zabieg laserowy skóry, kuracje do włosów,
laserowy zabieg kosmetyczny pajączków, laseroterapia, manicure,
nakładanie produktów kosmetycznych na ciało, nakładanie produktów kosmetycznych na twarz, odbudowa włosów, ozdabianie ciała,
pielęgnacja stóp, pielęgnacja urody, salony piękności, stylizacja,
układanie włosów, udzielanie informacji o urodzie, udzielanie informacji w dziedzinie stylizacji włosów, udzielanie informacji związanych z usługami salonów piękności, usługi doradcze dotyczące
kosmetyków, usługi doradcze dotyczące pielęgnacji urody, usługi
doradcze związane z pielęgnacją skóry, usługi doradztwa dotyczącego makijażu i nakładania makijażu, usługi doradztwa dotyczącego
makijażu świadczone online lub osobiście, usługi kosmetyczne w zakresie wykonywania makijażu, usługi laserowego usuwania owłosienia, usługi lecznicze dotyczące usuwania cellulitu, usługi lecznicze
w zakresie usuwania tkanki tłuszczowej, usługi manicure i pedicure,
usługi opalania skóry dla ludzi w celach kosmetycznych, usługi pielęgnacji paznokci, usługi pielęgnacji urody, w szczególności w zakresie
rzęs, usługi w zakresie porad kosmetycznych, zabiegi kosmetyczne
na ciało, twarz i włosy, zabiegi kosmetyczne, wstrzykiwalne kuracje

wypełniaczami do celów kosmetycznych, usługi zabiegów pielęgnacji twarzy, usługi zabiegów na cellulitis, usługi wizażystów, doradztwo w zakresie dietetyki i odżywiania, informacje dotyczące masażu,
masaż, masaż gorącymi kamieniami, masaż i masaż terapeutyczny
shiatsu, masaż sportowy, masaż tajski, masaż tkanek głębokich, opieka zdrowotna w zakresie masaży terapeutycznych, opieka zdrowotna w zakresie terapii relaksacyjnej, refleksologia, tradycyjny masaż
japoński, usługi drenażu limfatycznego, stylizacja brwi i rzęs, usługi
w zakresie medycyny estetycznej.

(111) 331839
(220) 2020 03 04
(210) 511001
(151) 2020 10 13
(441) 2020 04 14
(732)	NOWAKOWSKI TOMASZ P.P.H.U. ARPAX, Rędziny (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) arpax
(540)

(591) ciemnoniebieski, biały
(531) 02.05.22, 02.05.23, 26.11.01, 26.11.12, 29.01.12, 27.05.01
(510), (511) 28 piłki do gier i zabaw, piłki gumowe, piłki gimnastyczne, zabawki i sprzęt sportowy z tworzyw sztucznych, 35 usługi prowadzenia punktów sprzedaży detalicznej, hurtowej oraz sprzedaży
wysyłkowej piłek do gier i zabaw, piłek gumowych, piłek gimnastycznych, zabawek i sprzętu sportowego z tworzyw sztucznych.
(111) 331840
(220) 2020 03 05
(151) 2020 10 14
(441) 2020 06 01
(732) JMM KONCENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Cianowice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) winnica novi
(540)

(210) 511009

(531) 05.07.10, 26.11.01, 27.05.01
(510), (511) 3 olejki esencjonalne i ekstrakty aromatyczne, 33 napoje
alkoholowe (z wyjątkiem piwa), wino, 41 usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, organizowanie konferencji, wystaw i konkursów,
organizacja konferencji edukacyjnych, organizowanie seminariów
i konferencji, organizowanie seminariów związanych z rozrywką, organizowanie seminariów związanych z działalnością kulturalną, organizowanie i prowadzanie konferencji i seminariów, organizowanie
konferencji, 43 tymczasowe zakwaterowanie, udostępnianie obiektów na imprezy i tymczasowych biur oraz pomieszczeń na posiedzenia, organizacja przyjęć weselnych [miejsca], udostępnianie obiektów
i sprzętu na wystawy, udostępnianie obiektów i sprzętu na konferencje, wystawy i spotkania, udostępnianie obiektów i sprzętu na targi
i wystawy, udostępnianie obiektów i sprzętu na bankiety i uroczystości towarzyskie na specjalne okazje, wynajem pomieszczeń na wystawy, wynajem pomieszczeń na uroczystości towarzyskie, udostępnianie pomieszczeń na spotkania, wynajmowanie sal na zebrania, 44
uprawa winogron do produkcji wina.
(111) 331841
(220) 2020 03 05
(151) 2020 10 14
(441) 2020 06 22
(732) OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot (PL)
(540) (znak słowny)

(210) 511011
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(540)	AA STICK IT!
(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty do pielęgnacji skóry, preparaty
do pielęgnacji dłoni i stóp, preparaty przeciwsłoneczne i po opalaniu, preparaty do golenia, przed i po goleniu, mydła, środki do mycia
i kąpieli, preparaty do higieny intymnej, środki perfumeryjne, perfumy, wody toaletowe i kolońskie, olejki esencjonalne, dezodoranty i antyperspiranty, preparaty do pielęgnacji włosów, rzęs, brwi,
paznokci, środki do pielęgnacji ust, środki do czyszczenia zębów
i pielęgnacji jamy ustnej, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, maski kosmetyczne, środki toaletowe, kosmetyki do makijażu,
kosmetyki kolorowe, 5 preparaty farmaceutyczne, produkty i preparaty do pielęgnacji skóry do celów leczniczych, kosmetyki do celów
medycznych, sole do kąpieli do celów medycznych, kremy i żele
do celów leczniczych, maski do celów leczniczych, preparaty do pielęgnacji skóry, włosów, rzęs, brwi, paznokci do celów leczniczych.
(111) 331842
(220) 2020 03 05
(151) 2020 10 13
(441) 2020 06 15
(732) JMM KONCENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Cianowice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) winnica nowi
(540)

(210) 511013

(531) 05.07.10, 26.11.01, 27.05.01
(510), (511) 3 esencje i olejki eteryczne, 33 napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa), wino, 41 organizowanie konferencji w celach edukacyjnych, organizowanie konferencji dotyczących szkoleń, organizowanie seminariów i konferencji, organizowanie seminariów związanych
z rozrywką, organizowanie seminariów związanych z działalnością
kulturalną, 43 organizacja przyjęć weselnych [miejsca], udostępnianie zakwaterowania tymczasowego, usługi zaopatrzenia w żywność
i napoje udostępnianie obiektów i sprzętu na konferencje, wystawy
i spotkania, udostępnianie obiektów i sprzętu na targi i wystawy,
udostępnianie obiektów i sprzętu na bankiety i uroczystości towarzyskie na specjalne okazje, wynajmowanie sal konferencyjnych,
wynajem pomieszczeń na wystawy, zapewnianie tymczasowego zakwaterowania na czas pracy, imprezy firmowe [zapewnianie jedzenia
i napojów], organizacja przyjęć weselnych [żywność i napoje], organizowanie bankietów, 44 uprawa winogron do produkcji wina.
(111) 331843
(220) 2020 03 06
(151) 2020 10 12
(441) 2020 05 25
(732) KADEFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sierosław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DEZOCADIN KADEFARM
(540)
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lów leczniczych, preparaty do czyszczenia soczewek kontaktowych,
preparaty do usuwania grzybicy, preparaty farmaceutyczne przeciw
łupieżowi, herbaty lecznicze, preparaty medyczne do odchudzania,
35 usługi sprzedaży towarów: produkty farmaceutyczne i weterynaryjne, środki dezynfekcyjne i antyseptyczne, leki, żywność i substancje dietetyczne do celów leczniczych, mineralne dodatki do żywności, suplementy diety, witaminy, zioła lecznicze, wywary do celów
farmaceutycznych, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry,
balsamy do celów medycznych, preparaty do pielęgnacji jamy ustnej
do celów leczniczych, środki medyczne przeciw poceniu się, płyny
do przemywania oczu, sole kąpielowe do celów leczniczych, pomadki do celów leczniczych, preparaty do czyszczenia soczewek kontaktowych, preparaty do usuwania grzybicy, preparaty farmaceutyczne
przeciw łupieżowi, herbaty lecznicze, preparaty medyczne do odchudzania, dodatki żywieniowe pochodzenia zwierzęcego wzbogacone witaminami, solami mineralnymi i aminokwasami, dodatki
żywieniowe pochodzenia roślinnego wzbogacone witaminami i/lub
solami mineralnymi, przyprawy, napary, herbaty, dodatki smakowe
do żywności, dodatki żywnościowe (inne niż olejki esencyjne) jako
polepszacze smaku żywności.

(111) 331844
(220) 2020 03 06
(210) 511038
(151) 2020 10 15
(441) 2020 06 01
(732)	ENAMOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Gdynia (PL)
(540) (znak słowny)
(540) SeaPerformer
(510), (511) 9 komputerowe oprogramowanie użytkowe, oprogramowanie, oprogramowanie adaptacyjne, oprogramowanie biurowe, oprogramowanie biznesowe, oprogramowanie diagnostyczne
i do rozwiązywania problemów, oprogramowanie dla serwerów
internetowych, oprogramowanie do analizy danych biznesowych,
stacje robocze [sprzęt komputerowy].
(111) 331845
(220) 2020 03 05
(210) 511047
(151) 2020 10 09
(441) 2020 04 27
(732) WG INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rzeszów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MALAWA RESIDENTIAL
(540)

(210) 511031

(591) niebieski, biały, szary
(531) 24.13.01, 24.13.23, 26.04.01, 26.04.02, 26.04.04, 26.04.09,
26.04.16, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne i weterynaryjne, środki dezynfekcyjne i antyseptyczne, leki, żywność i substancje dietetyczne
do celów leczniczych, mineralne dodatki do żywności, suplementy-diety, witaminy, zioła lecznicze, wywary do celów farmaceutycznych, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, balsamy do celów medycznych, preparaty do pielęgnacji jamy ustnej do celów
leczniczych, środki medyczne przeciw poceniu się, płyny do przemywania oczu, sole kąpielowe do celów leczniczych, pomadki do ce-

(591) biały, zielony, szary
(531) 26.03.04, 26.11.02, 26.11.05, 26.11.08, 29.01.13, 27.05.05,
27.05.10, 27.05.17
(510), (511) 36 agencje mieszkaniowe [mieszkania], agencje mieszkaniowe (nieruchomości), doradztwo w zakresie inwestycji mieszkaniowych, finansowanie projektów, finansowanie projektów budowlanych, finansowanie projektów deweloperskich, finansowanie
kredytów mieszkaniowych, inwestowanie kapitału w nieruchomości, inwestowanie w nieruchomości, pomoc w zakupie nieruchomości, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, usługi agencji
pośrednictwa nieruchomości mieszkaniowych, usługi w zakresie
wyszukiwania nieruchomości mieszkaniowych, udzielanie informacji dotyczących rynku nieruchomości, usługi agencji nieruchomości
dotyczące sprzedaży i wynajmu budynków, usługi finansowe dotyczące rozbudowy nieruchomości, usługi w zakresie nieruchomości,
usługi w zakresie zarządzania nieruchomościami, usługi zarządzania
nieruchomościami w zakresie osiedli mieszkaniowych, usługi zarządzania nieruchomościami związane z budynkami mieszkalnymi, zarządzanie budynkami, zarządzanie domami, zarządzanie finansowe
kosztami użytkowania budynków, zarządzanie finansowe projektami budowlanymi.

110

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO	Nr 2/2021

(111) 331846
(220) 2020 03 05
(210) 511050
(151) 2020 10 13
(441) 2020 04 20
(732) KRAJEWSKI TOMASZ PHU COMFIX, Rzgów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) COMFIX
(540)

(591) czarny, pomarańczowy
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 37 instalowanie i naprawa alarmów przeciwwłamaniowych, instalowanie, konserwacja i naprawa sprzętu komputerowego,
montaż i naprawa instalacji alarmowych przeciwpożarowych, układanie kabli, 42 aktualizowanie oprogramowania komputerowego,
analiza systemów komputerowych, doradztwo dotyczące bezpieczeństwa komputerowego, doradztwo w dziedzinie bezpieczeństwa
danych, doradztwo w dziedzinie bezpieczeństwa internetowego,
doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego, doradztwo w zakresie projektowania i rozbudowy sprzętu komputerowego, doradztwo w zakresie projektowania witryn internetowych, dostarczanie informacji o technologii komputerowej i programowaniu
za pośrednictwem strony internetowej, hosting serwerów, hosting
stron internetowych, instalacja oprogramowania komputerowego,
konserwacja oprogramowania komputerowego, konwersja programów komputerowych i danych inna niż konwersja fizyczna, monitoring systemów komputerowych przy użyciu dostępu zdalnego,
monitorowanie systemów komputerowych w celu wykrywania
awarii, monitorowanie systemów komputerowych w celu wykrywania nieautoryzowanego dostępu lub naruszeń bezpieczeństwa
danych, odzyskiwanie danych komputerowych, programowanie
komputerów, projektowanie oprogramowania komputerowego,
projektowanie systemów komputerowych, przechowywanie danych
elektronicznych, tworzenie platform komputerowych, tworzenie zapasowych kopii danych poza lokalizacją użytkownika, usługi doradcze w dziedzinie technologii komputerowej, usługi doradcze w dziedzinie technologii telekomunikacyjnej, usługi doradcze w dziedzinie
technologii telekomunikacyjnej, usługi podmiotów zewnętrznych
w dziedzinie informatyki, usługi szyfrowania danych, usługi w zakresie ochrony antywirusowej komputerów, wypożyczanie oprogramowania komputerowego.
(111) 331847
(220) 2020 03 05
(210) 511052
(151) 2020 10 13
(441) 2020 04 20
(732)	NOE TRADE POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Legnica (PL)
(540) (znak słowny)
(540) REDASTE
(510), (511) 33 wino.
(111) 331848
(220) 2020 03 05
(210) 511054
(151) 2020 10 13
(441) 2020 04 20
(732)	NOE TRADE POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Legnica (PL)
(540) (znak słowny)
(540)	Arevot Blur
(510), (511) 33 wino.
(111) 331849
(220) 2020 03 05
(210) 511058
(151) 2020 10 13
(441) 2020 04 20
(732)	NOE TRADE POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Legnica (PL)
(540) (znak słowny)
(540) SIREL
(510), (511) 33 wino.
(111) 331850
(220) 2020 03 06
(151) 2020 10 12
(441) 2020 05 25
(732)	EPEE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczecin (PL)

(210) 511074

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LATAJĄCY CZASODYSK
(540)

(591) czarny, czerwony, biały, szary
(531) 27.05.01, 29.01.14, 26.01.02, 26.01.16, 26.11.25, 26.13.01,
26.13.25
(510), (511) 28 artykuły i sprzęt sportowy, piłki do zabawy, dyski latające, latające dyski, dyski do rzucania, dyski sportowe, gry, zabawki
i akcesoria do zabawy.
(111) 331851
(220) 2020 03 06
(151) 2020 10 12
(441) 2020 05 25
(732)	EPEE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczecin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Trikopiłka
(540)

(210) 511075

(591) szary
(531) 27.05.01, 29.01.06
(510), (511) 28 artykuły i sprzęt sportowy, piłki do zabawy, gry, zabawki i akcesoria do zabawy.
(111) 331852
(220) 2020 03 06
(151) 2020 10 15
(441) 2020 05 25
(732)	EPEE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczecin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Formusie
(540)

(210) 511077

(591) fioletowy, różowy, biały
(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 28 gry, zabawki i akcesoria do zabawy, lalki, figurki zabawkowe do kolekcjonowania, lalki pluszowe, zabawki pluszowe.
(111) 331853
(220) 2020 03 06
(151) 2020 10 15
(441) 2020 05 25
(732)	EPEE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczecin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) VITA-MINKI
(540)

(210) 511079

(591) różowy, żółty, zielony, czerwony, niebieski, czarny
(531) 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 28 artykuły i sprzęt sportowy, piłki do zabawy, dyski sportowe, gry, zabawki i akcesoria do zabawy.
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(111) 331854
(220) 2020 03 06
(151) 2020 10 15
(441) 2020 05 25
(732)	EPEE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczecin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CIASTUSIE
(540)
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(210) 511080

(210) 511082

(591) granatowy, niebieski, różowy, biały, fioletowy, zielony, żółty,
pomarańczowy, złoty
(531) 01.15.11, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 16 aromatyczne materiały do modelowania, masy specjalne do modelowania, materiały do modelowania, tworzywa
sztuczne do modelowania, modelina polimerowa, 28 gry, zabawki
i akcesoria do zabawy, plastelina do zabawy.
(111) 331856
(220) 2020 03 06
(151) 2020 10 15
(441) 2020 05 25
(732)	EPEE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczecin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	GUMOSTWORY
(540)

(210) 511083

(591) granatowy, żółty, czarny
(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 28 gry, zabawki i akcesoria do zabawy, lalki, figurki zabawkowe do kolekcjonowania, figurki zabawkowe z możliwością
przekształcania w różne kształty.
(111) 331857
(220) 2020 03 06
(151) 2020 10 15
(441) 2020 05 25
(732)	EPEE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczecin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	GLITTZY MASA BROKATOWEJ ZABAWY

(540)

(591) fioletowy, granatowy, czerwony, żółty, niebieski, zielony,
pomarańczowy, biały, różowy
(531) 01.01.01, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 16 masy specjalne do modelowania, materiały do modelowania, tworzywa sztuczne do modelowania, modelina polimerowa, 28 gry, zabawki i akcesoria do zabawy, plastelina do zabawy,
zabawki do ściskania, zestawy kreatywne do zabawy.

(591) brązowy, jasnobrązowy, ciemnobrązowy, żółty, niebieski,
biały, czerwony, różowy
(531) 08.01.09, 08.01.08, 08.01.19, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 28 gry, zabawki i akcesoria do zabawy, lalki, figurki zabawkowe do kolekcjonowania, figurki zabawkowe z możliwością
przekształcania w różne kształty.
(111) 331855
(220) 2020 03 06
(151) 2020 10 15
(441) 2020 05 25
(732)	EPEE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczecin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Pachnąca CHMURKOLINA
(540)
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(210) 511084

(111) 331858
(220) 2020 03 09
(210) 511109
(151) 2020 10 14
(441) 2020 06 22
(732) CHOLEWICKA BEATA, ŁUKASIK KATARZYNA
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWO HANDLOWE
ROGOWSKI SPÓŁKA CYWILNA, Łomża (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Rogowski
(540)

(591) czerwony, żółty, zielony, pomarańczowy
(531) 29.01.14, 27.05.01, 26.01.02, 26.01.03, 26.01.15, 26.01.18,
05.09.01, 05.09.06, 05.09.10, 05.09.24
(510), (511) 29 przetworzone owoce, grzyby, warzywa, orzechy i nasiona roślin strączkowych, cebula konserwowana, cebulki marynowane, ekstrakty z warzyw do konsumpcji, fasola, fasola pieczona w sosie
pomidorowym, fasola w puszkach, fasolka konserwowa, frytki ziemniaczane, frytki, gotowe dania warzywne, gotowe produkty z warzyw,
groszek konserwowy, groszek, przetworzony, groch łuskany, kapusta
kwaszona, kapusta, przetworzona, karczochy konserwowe, kasztany
jadalne smażone z cukrem, kiszone warzywa [kimchi], knedle ziemniaczane, kompozycje owoców przetworzonych, koncentraty na bazie owoców przeznaczone do gotowania, koncentraty na bazie warzyw przeznaczone do gotowania, koncentraty soków warzywnych
do konsumpcji, konserwowane warzywa, konserwowane papryczki
chilli, konserwowe rośliny strączkowe, konserwy, marynaty, konserwy z owocami, korniszony, krążki z cebuli, krojone owoce, krojone
warzywa, liofilizowane warzywa, marchewki, marynowana kalarepa,
marynowana ostra papryka, marynowana rzodkiewka, marynowana skórka arbuza, marynowane papryczki jalapeno, miąższ owoców,
mieszanki owoców suszonych, mieszanki warzywne, mrożona kapusta
pekińska, mrożone frytki, mrożone owoce, obrana marchew, obrane
ziemniaki, odsmażana fasola, ogórki korniszony, ostre zielone papryczki, przetworzone, owoce konserwowane, owoce marynowane, owoce
w puszkach, owoce w plasterkach, konserwowe, owoce przetworzone,
papryka konserwowana, papryka marynowana, papryka, przetworzona, pasta arachidowa, pasta czosnkowa, pasta z anchois, pasty na bazie roślin strączkowych, pasztet warzywny, placki smażone, placki
ziemniaczane, pokrojone owoce, pokrojone sałatki warzywne, pokrojone warzywa, płatki ziemniaczane, pomidory konserwowane, pomidory konserwowe, pomidory obrane ze skóry, pomidory, przetworzone, preparowane papryki, produkty z suszonych owoców, przeciery
owocowe, proszki warzywne, przeciery warzywne, proszki owocowe,
przekąski na bazie warzyw, przekąski na bazie ziemniaków, przekąski
ziemniaczane, przetworzona kapusta brukselska, przetworzone buraki, przetworzone cebule, przetworzone jabłka, przetworzone kiełki fasoli, przetworzone liście winogron, przetworzone oliwki konserwowe,
przetworzone morele, przetworzone migdały ziemne, przetworzone
owoce liczi, przetworzone słodkie ziemniaki, przystawki na bazie warzyw, purée z warzyw, śliwki konserwowe, śliwki suszone, suszona rzepa, szparagi, przetworzone, szpinak, gotowany, szpinak konserwowy,
szpinak, mrożony, szpinak [przetworzony], warzywa fermentowane,
warzywa gotowane, warzywa grillowane, warzywa kapustne, prze-
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tworzone, warzywa konserwowane, warzywa konserwowane [w oleju], warzywa liofilizowane, warzywa marynowane, warzywa marynowane w sosie sojowym, warzywa mrożone, warzywa obrane ze skórki,
warzywa preparowane, warzywa przetworzone, warzywa solone, warzywa strączkowe przetworzone, warzywa suszone, warzywa w plasterkach, konserwowe, warzywa w puszkach, warzywa w słoikach,
ziemniaki, konserwowane, ziemniaki, przetworzone, warzywa marynowane pojedyncze i mieszanki, pasty warzywne, farsze warzywne,
pulpy warzywne, wsady warzywne, 31 surowe i nieprzetworzone produkty rolne, surowe i nieprzetworzone produkty ogrodnicze, surowe
produkty rolne, płody rolne i z akwakultury, produkty ogrodnicze i leśne, świeże owoce, orzechy, warzywa i zioła, bób świeży, burak, buraki,
świeże, cebula, cebula świeża [warzywa], cukinie świeże, cykoria świeża, cykoria [sałata], czosnek, świeży, dynie, fasola adzuki świeża, fasola,
świeża, granaty, groch świeży, gruszki świeże, jabłka nieprzetworzone,
jagody, świeże owoce, jeżyny świeże, kapusta chińska świeża, kalarepa
świeża, kabaczki, świeże, kapusta sitowata, świeża, kasztany jadalne
świeże, kompozycje świeżych owoców, marchewki (świeże), marchew biała (arracacha) świeża, mieszanki owocowe [świeże], nieprzetworzona cebula, nieprzetworzona cukinia, nieprzetworzona fasola,
nieprzetworzona kapusta, nieprzetworzona pigwa, nieprzetworzone
buraki, nieprzetworzone cebule, nieprzetworzone kolby kukurydzy
[łuskane lub niełuskane], nieprzetworzone owoce, nieprzetworzone
papryki, nieprzetworzone pomidory, nieprzetworzone szparagi, nieprzetworzone warzywa, nieprzetworzone ziemniaki, nieprzetworzony czosnek, ogórki świeże, orzechy, orzechy świeże, owoce świeże,
pieczarki świeże, pomidory czereśniowe, świeże, pomidory śliwkowe
świeże, pomidory winogronowe, świeże, portulaka warzywna, świeża,
rabarbar, rabarbar świeży, sałata świeża, sałaty, śliwki, świeże, słodka
kukurydza [świeża], soczewica świeża [warzywa], surowa czerwona
fasola, surowa fasola, surowa kapusta, surowa pigwa, surowe buraki,
surowe cebule, surowe warzywa, surowe ziemniaki, surowy korzeń
chrzanu, świeża kapusta, świeża fasola szparagowa, świeża czerwona
cykoria, świeża ciecierzyca, świeża kapusta brukselska, świeża kapusta
pekińska [baechu], świeża pietruszka, świeża żurawina, świeże buraki, świeże cebulki dymki, świeże cukinie, świeże dynie, świeże jabłka, świeże kurki, świeże nasiona roślin strączkowych, świeże owoce,
świeże papryki, świeże pomidory, świeże rośliny strączkowe, świeże
słodkie ziemniaki, świeże szparagi, świeże warzywa na sałatki, świeże
warzywa organiczne, świeże warzywa yam, świeże ziemniaki, świeży
bób, świeży czosnek, świeży zielony czosnek, świeży zielony groszek
łuskany, warzywa korzeniowe [świeże], warzywa świeże.

(111) 331859
(220) 2020 02 27
(210) 511138
(151) 2020 10 13
(441) 2020 04 20
(732) CZAPLA RYSZARD, Kraków (PL)
(540) (znak słowny)
(540)	ARCHETURA
(510), (511) 37 usługi i doradztwo w zakresie realizacji inwestycji budowlanych i obiektów architektonicznych, 41 usługi w zakresie produkcji filmowej, telewizyjnej i radiowej, usługi w zakresie organizowania
sympozjów, wystaw innych imprez o charakterze kulturalnym i edukacyjnym, usługi w zakresie publikowania książek, katalogów i wydawnictw multimedialnych z dziedziny architektury, budownictwa, sztuk
pięknych oraz kultury, usługi wydawnicze w zakresie dziedziny architektury, budownictwa, sztuk pięknych oraz kultury, 42 usługi i doradztwo w zakresie projektowania architektonicznego i urbanistycznego,
usługi i doradztwo w zakresie projektowania wystroju wnętrz.
(111) 331860
(220) 2020 03 09
(210) 511143
(151) 2020 10 15
(441) 2020 05 25
(732) V4B SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Gdynia (PL)
(540) (znak słowny)
(540) V4B Manager Zewnętrzny
(510), (511) 35 usługi doradcze w zakresie działalności gospodarczej
i usługi zarządzania działalnością gospodarczą.
(111) 331861
(220) 2020 03 06
(210) 511146
(151) 2020 10 13
(441) 2020 04 20
(732) KRĘBLASZ JAGODA ŁUKASIK AGNIESZKA SYNTEZA SPÓŁKA
CYWILNA, Lublin (PL)

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SYNTEZA ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII
(540)

(591) ciemnoniebieski, pomarańczowy, zielony
(531) 26.01.03, 26.11.03, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 akumulatory energii fotowoltaicznej, komórki fotowoltaiczne, moduły fotowoltaiczne, instalacje fotowoltaiczne do wytwarzania energii elektrycznej [elektrownie fotowoltaiczne], 11 pompy
ciepła, 37 instalacja naprawa i konserwacja instalacji fotowoltaicznych, instalacja, naprawa i konserwacja ogniw i modułów fotowoltaicznych, instalacja, naprawa i konserwacja pomp ciepła, 42 doradztwo
w zakresie oszczędności energii, audyt energetyczny, sporządzanie
projektów i opracowywanie systemów fotowoltaicznych.
(111) 331862
(220) 2020 03 06
(210) 511147
(151) 2020 10 13
(441) 2020 04 20
(732) TARCHOMIŃSKIE ZAKŁADY FARMACEUTYCZNE POLFA
SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) TRISEPT TZF
(510), (511) 5 środki odkażające, środki odkażające do użytku domowego, antyseptyczne preparaty do pielęgnacji ciała.
(111) 331863
(220) 2020 03 06
(210) 511148
(151) 2020 10 13
(441) 2020 04 20
(732) TARCHOMIŃSKIE ZAKŁADY FARMACEUTYCZNE POLFA
SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) DEZYNMAX TZF
(510), (511) 5 środki odkażające, środki odkażające do użytku domowego, antyseptyczne preparaty do pielęgnacji ciała.
(111) 331864
(220) 2020 03 06
(210) 511151
(151) 2020 10 13
(441) 2020 04 20
(732) SOLINEA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Elizówka (PL)
(540) (znak słowny)
(540) ORNISPAR
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne stosowane w leczeniu chorób wątroby.
(111) 331865
(220) 2020 03 06
(210) 511154
(151) 2020 10 13
(441) 2020 06 01
(732) BARTEX BARTOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Paproć (PL)
(540) (znak słowny)
(540) CALM HEAD
(510), (511) 33 wódka, napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa).
(111) 331866
(220) 2020 03 06
(210) 511155
(151) 2020 10 13
(441) 2020 05 04
(732) REMET CNC TECHNOLOGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łowisko (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) REBAKI24.pl DLA DOMU / ROLNICTWA / PRZEMYSŁU
(540)

(591) czerwony, biały, szary
(531) 15.01.01, 15.01.25, 26.04.01, 26.04.04, 26.04.16, 27.05.01,
27.07.01, 29.01.13, 26.11.01, 26.11.09
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(510), (511) 7 maszyny i urządzenia do produkcji zrębków drewnianych i rozdrabniania drewna jak rębaki, zespoły tnące, łuparki, noże
tnące, świdry, rozdrabniarki gałęzi, ładowacze, chwytaki, 35 sprzedaż
maszyn i urządzeń do produkcji zrębków drewnianych i rozdrabniania drewna takich jak rębaki, zespoły tnące, łuparki, noże tnące, świdry, rozdrabniacze gałęzi, ładowacze, chwytaki.

(111) 331867
(220) 2020 03 06
(151) 2020 10 13
(441) 2020 04 20
(732) KLUSKA DAMIAN, Lgota Mała (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) D.KLUSKA
(540)

(210) 511156

(531) 14.07.04, 14.07.06, 26.11.01, 27.05.01
(510), (511) 35 usługi prowadzenia punktów sprzedaży detalicznej,
hurtowej oraz sprzedaży wysyłkowej mebli i akcesoriów meblowych
wyposażenia wnętrz pomieszczeń mieszkalnych i użytkowych, garażów, warsztatów, mebli ogrodowych, artykułów gospodarstwa domowego z drewna i metalu.
(111) 331868
(220) 2020 03 08
(210) 511181
(151) 2020 10 15
(441) 2020 06 29
(732) TRZCIŃSKA-BAKALARZ MALWINA MEDIA, Wołomin (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Bakusiowo
(510), (511) 35 usługi marketingowe, kampanie marketingowe, informacja marketingowa, marketing cyfrowy, marketing ukierunkowany,
marketing internetowy, reklama i marketing, marketing dotyczący
promocji, administrowanie dotyczące marketingu, dostarczanie informacji marketingowej, planowanie strategii marketingowych, opracowywanie ankiet marketingowych, analiza trendów marketingowych,
marketing imprez i wydarzeń, usługi konsultacyjne w zakresie marketingu, usługi doradcze w zakresie marketingu, usługi reklamowe
i marketingowe online, usługi konsultingowe w zakresie marketingu
internetowego, doradztwo marketingowe w zakresie mediów społecznościowych, usługi marketingowe za pośrednictwem wyszukiwarek internetowych, produkcja nagrań dźwiękowych do celów
marketingowych, produkcja nagrań wideo w celach marketingowych,
marketing towarów i usług na rzecz innych, usługi marketingowe
świadczone za pomocą sieci cyfrowych, usługi reklamowe i marketingowe świadczone kanałów łącznościowych, usługi promocyjno-marketingowe przy użyciu mediów audiowizualnych, dostarczanie
informacji marketingowych za pośrednictwem stron internetowych,
rozpowszechnianie materiałów w zakresie reklamy, marketingu i publicity, usługi reklamowe i marketingowe świadczone za pośrednictwem
bloga, opracowywanie i wdrażanie strategii marketingowych na rzecz
innych, marketing towarów i usług osób trzecich poprzez dystrybucję
kuponów, usługi reklamowe i marketingowe świadczone za pomocą
mediów społecznościowych, organizowanie i prowadzenie promocyjnych imprez marketingowych na rzecz osób trzecich, aktualizacja
i utrzymywanie danych w komputerowych bazach danych, indeksowanie stron internetowych w celach handlowych lub reklamowych,
komputerowe zarządzanie plikami, prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, promocja sprzedaży dla osób
trzecich, promocja, reklama i marketing stron internetowych on-line,
usługi reklamowe, w tym reklama on-line w sieci komputerowej, sporządzanie indeksów informacji do celów handlowych lub reklamowych, usługi pośrednictwa w handlu, usługi konsultingowe w zakresie
marketingu internetowego, usługi sprzedaży detalicznej związane
ze sprzedażą odzieży i dodatków odzieżowych, usługi handlu detalicznego związane ze sprzedażą mebli, usługi w zakresie detalicznej
sprzedaży wysyłkowej odzieży, administrowanie sprzedażą, promocja
sprzedaży, zarządzanie sprzedażą i bazą klientów, usługi w zakresie
promocji sprzedaży, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie kwiatów,
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usługi reklamowe w zakresie sprzedaży towarów, administrowanie
i organizacja usług sprzedaży wysyłkowej, usługi sprzedaży detalicznej
w związku z torbami, usługi sprzedaży detalicznej w związku z odzieżą, usługi sprzedaży detalicznej w związku z obuwiem, usługi sprzedaży detalicznej w związku z biżuterią, pozyskiwanie umów na zakup
i sprzedaż towarów i usług, usługi public relations, prowadzenie badań
w dziedzinie public relations, doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych public relations, pomoc w zarządzaniu przedsiębiorstwami handlowymi w zakresie public relations, usługi doradztwa
w zakresie public relations, 41 usługi wydawnicze, usługi wydawnicze
w zakresie tekstów elektronicznych, usługi wydawnicze za pośrednictwem środków skomputeryzowanych, wydawanie czasopism, wydawanie biuletynów, usługi wydawnicze w zakresie książek i czasopism,
wydawanie czasopism i książek w postaci elektronicznej, usługi publikacji, publikowanie elektroniczne, publikowanie książek, publikowanie
tekstów, udostępnianie publikacji elektronicznych, publikowanie multimedialne książek, publikowanie drogą elektroniczną, udostępnianie
publikacji on-line, publikacja multimedialna materiałów drukowanych,
multimedialne wydania publikacji elektronicznych, przygotowywanie
tekstów do publikacji, usługi w zakresie publikacji książek, szkolenia
z zakresu public relations, szkolenia w zakresie technik komunikacyjnych, kursy szkoleniowe w zakresie planowania strategicznego związanego z reklamą, promocją, marketingiem i biznesem, usługi doradcze
w zakresie szkoleń, doradztwo w zakresie szkoleń biznesowych.

(111) 331869
(220) 2020 03 09
(210) 511197
(151) 2020 10 15
(441) 2020 05 25
(732)	GAMBIT LUBAWKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lubawka (PL)
(540) (znak słowny)
(540)	AF-Profit
(510), (511) 17 płyty uszczelkarskie, uszczelki z płyt uszczelkarskich.
(111) 331870
(220) 2020 03 09
(210) 511235
(151) 2020 10 13
(441) 2020 04 27
(732)	GAMBIT LUBAWKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lubawka (PL)
(540) (znak słowny)
(540)	AF-GL ZS
(510), (511) 17 płyty uszczelkarskie, uszczelki z płyt uszczelkarskich.
(111) 331871
(220) 2020 03 10
(151) 2020 10 13
(441) 2020 05 18
(732) SOBKOWIAK ANNA, Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ŻYCIE W DOBROSTANIE
(540)

(210) 511240

(591) fioletowy, czarny, biały
(531) 26.13.25, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 41 organizowanie i prowadzenie warsztatów, treningów,
seminariów, sympozjów, zjazdów, kongresów, konferencji i imprez rozrywkowych, organizowanie i prowadzenie kursów, szkoleń edukacyjnych i rozrywkowych, usługi w zakresie edukacji dietetycznej, kształcenie ustawiczne, usługi w zakresie edukacji i nauczania, opracowywanie
planów szkoleniowych, systemów ocen pracowniczych, publikowanie
książek i materiałów dydaktycznych, nagrywanie materiałów dydaktycznych, kursy językowe, organizowanie wystaw związanych z kulturą
lub edukacją, publikowanie tekstów innych niż reklamowe, usługi trenerskie w zakresie pomocy i kierowania rozwojem umiejętności oraz
kompetencji, usługi w zakresie budowania zespołu, doradztwo zawodowe i coaching [doradztwo szkoleniowe i edukacyjne], coaching w zakresie życia osobistego, treningi rozwoju osobistego, kursy szkoleniowe
w zakresie rozwoju osobistego, trening jogi, trening medytacji, treningi
zdrowotne i treningi fitness, nauczanie, trening i instruktaż sportowy,
usługi w zakresie treningu fizycznego, usługi treningowe w zakresie aerobiku, usługi w zakresie treningu sprawności fizycznej.
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(111) 331872
(220) 2020 03 10
(210) 511241
(151) 2020 10 13
(441) 2020 06 22
(732)	GÓRALOWSKI PATRYK TRISTAN TRESAR, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) algorytmia
(510), (511) 35 biznesowe usługi doradcze i konsultacyjne.
(111) 331873
(220) 2020 03 10
(151) 2020 10 15
(441) 2020 05 18
(732) OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LIFT4SKIN by OCEANIC BAKUCHIOL
(540)

(210) 511242

(591) czarny, złoty, fioletowy, różowy, jasnoszary
(531) 26.11.03, 26.04.02, 25.05.02, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty do pielęgnacji skóry, preparaty
do pielęgnacji dłoni i stóp, preparaty przeciwsłoneczne i po opalaniu, preparaty do golenia, przed i po goleniu, mydła, środki do mycia
i kąpieli, preparaty do higieny intymnej, środki perfumeryjne, perfumy, wody toaletowe i kolońskie, olejki esencjonalne, dezodoranty i antyperspiranty, preparaty do pielęgnacji włosów, rzęs, brwi,
paznokci, środki do pielęgnacji ust, środki do czyszczenia zębów
i pielęgnacji jamy ustnej, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, maski kosmetyczne, środki toaletowe, kosmetyki do makijażu,
kosmetyki kolorowe, 5 preparaty farmaceutyczne, produkty i preparaty do pielęgnacji skóry do celów leczniczych, kosmetyki do celów
medycznych, sole do kąpieli do celów medycznych, kremy i żele
do celów leczniczych, maski do celów leczniczych, preparaty do pielęgnacji skóry, włosów, rzęs, brwi, paznokci do celów leczniczych.
(111) 331874
(220) 2020 03 10
(151) 2020 10 15
(441) 2020 05 18
(732) OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LIFT4SKIN by OCEANIC BIO RETINOL
(540)

(210) 511243

medycznych, sole do kąpieli do celów medycznych, kremy i żele
do celów leczniczych, maski do celów leczniczych, preparaty do pielęgnacji skóry, włosów, rzęs, brwi, paznokci do celów leczniczych.

(111) 331875
(220) 2020 03 10
(210) 511245
(151) 2020 10 15
(441) 2020 05 18
(732) FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA INSTBUD STANISŁAW
BOGUTA SPÓŁKA JAWNA, Nieznanowice (PL)
(540) (znak słowny)
(540) in-liner
(510), (511) 38 organizowanie [zapewnianie] usług konferencji elektronicznych, przesyłanie treści audio-wizualnych za pośrednictwem satelity
lub interaktywnych sieci multimedialnych, telematyczna komunikacja
za pośrednictwem terminali komputerowych, telematyczna transmisja
danych i przekaz plików, transmisja danych, wiadomości i informacji,
transmisja i odbiór [transmisja] informacji z baz danych za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnej, transmisja informacji za pośrednictwem
transferu danych do pomocy w podejmowaniu decyzji, transmisja obrazu za pośrednictwem interaktywnych sieci multimedialnych, transmisja
sieciowa dźwięków, obrazów, sygnałów i danych, transmisja wiadomości,
danych i treści za pośrednictwem Internetu i innych sieci łącznościowych,
transmisja treści wideo za pośrednictwem sieci cyfrowych, transmisja
wiadomości i obrazów, usługi przesyłania danych dostępne za pomocą
kodu dostępu, usługi w zakresie wideokonferencji, wirtualne pokoje rozmów [chatroom] zakładane poprzez wysyłanie wiadomości tekstowych,
wysyłanie, otrzymywanie i przekazywanie wiadomości, 42 eksploracja
danych, planowanie, projektowanie i rozwój stron internetowych online
na rzecz osób trzecich, projektowanie, tworzenie i programowanie stron
internetowych, zarządzanie projektami komputerowymi, usługi inżynieryjne, badania techniczne, badania w zakresie nowych produktów, doradztwo techniczne związane z technologią bezwykopowej renowacji
sieci wodno-kanalizacyjnych, dostarczanie informacji i wyników badań
naukowych z bazy danych dostępnej online z możliwością wyszukiwania, inżynieria (prace inżynieryjne), projektowanie konstrukcyjne, konsultacje techniczne z zakresu rozwoju produktu, opracowanie projektów
technicznych w dziedzinie budownictwa, opracowywanie projektów
budowlanych, prace badawcze nad wielowarstwowymi rękawami nasączonymi żywicami do renowacji kanałów, prace inżynieryjne, projektowanie budowlane, projektowanie na zamówienie i inżynieria w zakresie
bezwykopowej renowacji sieci wodno-kanalizacyjnych, publikowanie
informacji naukowych, udostępnianie informacji technicznych na temat
wykładzin z włókna szklanego, udostępnianie informacji online w zakresie badań technologicznych z komputerowej bazy danych lub Internetu,
udzielanie informacji związanych z badaniami technologicznymi, usługi
badawcze, usługi badawczo-rozwojowe, usługi doradztwa technicznego związane z programowaniem komputerowym, usługi laboratoryjne
w zakresie analiz materiałów do renowacji sieci wodno-kanalizacyjnych,
usługi technologiczne i dotyczące ich badania, usługi technologiczne
i projektowanie w tym zakresie, usługi technologiczne w zakresie produkcji, usługi w zakresie badań technicznych.
(111) 331876
(220) 2020 03 09
(210) 511251
(151) 2020 10 13
(441) 2020 05 04
(732) MCC CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Żyrardów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CCMP Certyfikowane Centrum Medycyny Podróży
(540)

(591) czarny, fioletowy, różowy, złoty, jasnoszary
(531) 26.11.03, 26.04.02, 25.05.02, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty do pielęgnacji skóry, preparaty
do pielęgnacji dłoni i stóp, preparaty przeciwsłoneczne i po opalaniu, preparaty do golenia, przed i po goleniu, mydła, środki do mycia
i kąpieli, preparaty do higieny intymnej, środki perfumeryjne, perfumy, wody toaletowe i kolońskie, olejki esencjonalne, dezodoranty i antyperspiranty, preparaty do pielęgnacji włosów, rzęs, brwi,
paznokci, środki do pielęgnacji ust, środki do czyszczenia zębów
i pielęgnacji jamy ustnej, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, maski kosmetyczne, środki toaletowe, kosmetyki do makijażu,
kosmetyki kolorowe, 5 preparaty farmaceutyczne, produkty i preparaty do pielęgnacji skóry do celów leczniczych, kosmetyki do celów

(591) niebieski, ciemnoniebieski, zielony, żółty, pomarańczowy, biały
(531) 29.01.15, 27.05.01, 27.05.02, 27.05.08, 27.05.09, 27.05.10,
27.05.17, 05.01.05, 05.01.12, 05.01.16, 03.11.01, 03.11.24, 01.03.02,
01.03.08, 01.03.09, 26.13.01
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(510), (511) 41 prowadzenie blogów on-line, w tym blogów o tematyce odżywiania się, zdrowego trybu życia, rozrywki, podróżowania
oraz filozofii, stylu i sposobu życia, prowadzone za pośrednictwem
mediów społecznościowych usługi edukacyjne odnośnie odżywiania się, zdrowego trybu życia, rozrywki, podróżowania oraz filozofii,
stylu i sposobu życia, usługi nauczania, edukacji i oświaty, w tym
w obszarze odżywiania się, zdrowego trybu życia, rozrywki, podróżowania oraz filozofii, stylu i sposobu życia, organizowanie imprez
rozrywkowych, organizowanie eventów i spotkań okolicznościowych, organizowanie i prowadzenie koncertów, organizowanie i prowadzenie szkoleń, organizowanie i prowadzenie warsztatów, sympozjów, seminariów, kongresów, konferencji, kolokwiów oraz innych
forów naukowych, edukacyjnych i oświatowych, organizowanie wystaw w celach kulturalnych lub edukacyjnych, kształcenie praktyczne [pokazy], usługi nauczania, edukacji i oświaty, usługi prowadzenia
wycieczek z przewodnikiem, usługi nauczania, prowadzenia specjalistycznych szkoleń, kursów, seminariów, konferencji, dotyczących
tematyki medycyny podróży, kończących się wydaniem certyfikatu,
szczególnie placówkom medycznym, szkolenie zawodowe, głównie
w dziedzinie medycyny i farmacji, kosmetologii, rehabilitacji, rekreacji, zachowania zdrowia, usługi w zakresie wydawnictw innych niż
reklamowe, kursy korespondencyjne, nauczanie indywidualne, publikowanie on-line książek, czasopism, opracowań, rozpraw i tekstów naukowych, edukacyjnych i oświatowych, w tym w obszarze
odżywiania się, zdrowego trybu życia, rozrywki, podróżowania oraz
filozofii, stylu i sposobu życia, pisanie i publikowanie tekstów innych
niż teksty reklamowe, w tym w obszarze odżywiania się, zdrowego
trybu życia, rozrywki, podróżowania oraz filozofii, stylu i sposobu
życia, planowanie i organizowanie konkursów, udostępnianie obiektów i sprzętu do prowadzenia szkoleń edukacyjnych, pokazywania
filmów, widowisk, muzyki, prowadzenie specjalistycznych kursów
językowych, pozaszkolne formy edukacji .

(111) 331877
(220) 2020 03 09
(210) 511252
(151) 2020 10 13
(441) 2020 06 22
(732)	HERBUT GRZEGORZ LA DENTICA CENTRUM STOMATOLOGII,
Kraków (PL)
(540) (znak słowny)
(540) La Dentica Centrum Stomatologii
(510), (511) 40 produkcja na zamówienie protez stomatologicznych
i sztucznych szczęk, produkcja na zamówienie protez dentystycznych, usługa technika dentystycznego, 42 usługi laboratoryjne
w zakresie badań stomatologicznych, 44 usługi medyczne, usługi
dentystyczne, usługi kliniki dentystycznej, usługi w zakresie wybielania zębów, usługi czyszczenia zębów, doradztwo związane ze stomatologią, stomatologia estetyczna, pomoc stomatologiczna, wstawianie kamieni szlachetnych do protez dentystycznych, badania
rentgenowskie w celach medycznych, usługi rentgenowskie, chirurgia, chirurgia stomatologiczna, usługi ortodontyczne, stomatologia
kosmetyczna, konsultacje dentystyczne, usługi protetyczne, periodontologia, pedodoncja, diagnostyka schorzeń stomatologicznych,
usługi doradcze dotyczące implantów protetycznych.
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(540) (znak słowny)
(540) MapaJa
(510), (511) 41 usługi w zakresie nauczania, edukacji i oświaty, informacje o nauczaniu, edukacji i oświacie, kursy korespondencyjne,
nauczanie indywidualne, organizowanie i prowadzenie warsztatów,
sympozjów, seminariów, kongresów, konferencji, kolokwiów oraz innych forów naukowych, edukacyjnych i oświatowych, opracowywanie
rozpraw naukowych, edukacyjnych i oświatowych, publikowanie książek, czasopism, opracowań, rozpraw i tekstów naukowych, edukacyjnych i oświatowych, publikowanie on-line książek, czasopism, opracowań, rozpraw i tekstów naukowych, edukacyjnych i oświatowych.
(111) 331880
(220) 2020 03 11
(210) 511300
(151) 2020 10 13
(441) 2020 05 18
(732) RAGIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Rogoźnik (PL)
(540) (znak słowny)
(540) ragil
(510), (511) 20 blaty stołowe, komody, kredensy, ławy [meble], łóżeczka koszyki dla dzieci, łóżeczka dla dzieci, łóżka drewniane, łóżka,
meble, stojaki na książki [meble], stojaki na ubrania, stojaki do butelek, stojaki do wieszania ubrań, stoliki, stoły, meble biurowe, meble
ogrodowe, podstawy łóżek, przenośne biurka, pulpity [meble], półki
[meble], szafki do przechowywania żywności, szafki zamykane, szafy
wnękowe, taborety, toaletki, 28 deskorolki, domki dla lalek, domki
zabawkowe dla dzieci, łóżka dla lalek, łyżworolki, maty z zabawkami
dla niemowląt, misie pluszowe, pojazdy zdalnie sterowane do zabawy, sanki, ubranka dla lalek, wrotki, trampoliny, trampoliny [artykuły sportowe], zabawki, zabawki mechaniczne, pojazdy [zabawki],
zabawki elektroniczne, zabawki na kółkach napędzane pedałami,
modele pojazdów w zmniejszonej skali [zabawki], pojazdy zabawki
z elementami do przekształcania, modele samochodów [zabawki lub
przedmioty do zabawy], miniaturowe modele samochodów [zabawki lub przedmioty do zabawy], pojazdy zabawkowe do jeżdżenia, pojazdy jeżdżące dla dzieci [zabawki], czterokołowe pojazdy dla dzieci
[zabawki], zabawkowe pojazdy, w których można siedzieć, pojazdy
zabawkowe do jeżdżenia dla dzieci, pojazdy zabawkowe do jeżdżenia z napędem mechanicznym, artykuły sportowe, artykuły i sprzęt
sportowy, samochody do zabawy, zabawkowe samochody na pedały, rowery zabawkowe, rowery trójkołowe [zabawki], rowery trójkołowe dla dzieci [zabawki], stacjonarne rowery treningowe, rowery
treningowe stacjonarne i rolki do nich, hulajnogi [zabawki] .

(111) 331878
(220) 2020 03 09
(210) 511256
(151) 2020 10 13
(441) 2020 04 20
(732) SAPIEŻYŃSKI ROBERT PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJO
HANDLOWE SAPAR, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) SAPAR
(510), (511) 18 torebki, walizki, aktówki, etykiety skórzane, etui
na karty kredytowe [portfele], etui na klucze, aktówki, skóry zwierzęce, imitacje skóry, wyroby ze skóry i z imitacji skóry, parasole, podróżne torby na ubrania, wykończenia i dekoracje ze skóry do mebli,
wyroby rymarskie, zestawy podróżne [wyroby skórzane], torby, torebki i portfele skórzane, 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, bielizna
osobista, kostiumy kąpielowe, okrycia wierzchnie, piżamy, pończochy, rajstopy, szlafroki.

(111) 331881
(220) 2020 03 11
(210) 511301
(151) 2020 10 13
(441) 2020 05 18
(732) RAGIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Rogoźnik (PL)
(540) (znak słowny)
(540) r-sport
(510), (511) 28 deskorolki, domki dla lalek, domki zabawkowe dla
dzieci, łóżka dla lalek, łyżworolki, maty z zabawkami dla niemowląt,
misie pluszowe, pojazdy zdalnie sterowane do zabawy, sanki, ubranka dla lalek, wrotki, trampoliny, trampoliny [artykuły sportowe], zabawki, artykuły sportowe, artykuły i sprzęt sportowy, samochody
do zabawy, zabawkowe samochody na pedały, rowery zabawkowe,
rowery trójkołowe [zabawki], rowery trójkołowe dla dzieci [zabawki], stacjonarne rowery treningowe, rowery treningowe stacjonarne
i rolki do nich, hulajnogi [zabawki], zabawki mechaniczne, pojazdy
[zabawki], zabawki elektroniczne, zabawki na kółkach napędzane
pedałami, modele pojazdów w zmniejszonej skali [zabawki], pojazdy zabawki z elementami do przekształcania, modele samochodów
[zabawki lub przedmioty do zabawy], miniaturowe modele samochodów [zabawki lub przedmioty do zabawy], pojazdy zabawkowe
do jeżdżenia, pojazdy jeżdżące dla dzieci [zabawki], czterokołowe
pojazdy dla dzieci [zabawki], zabawkowe pojazdy, w których można
siedzieć, pojazdy zabawkowe do jeżdżenia dla dzieci, pojazdy zabawkowe do jeżdżenia z napędem mechanicznym.

(111) 331879
(220) 2020 03 09
(210) 511260
(151) 2020 10 14
(441) 2020 06 01
(732) TOPOROWICZ JOLANTA EUPHONIA INSTYTUT ROZWOJU
OSOBISTEGO, Wrocław (PL)

(111) 331882
(220) 2020 03 11
(210) 511303
(151) 2020 10 15
(441) 2020 05 18
(732) RAGIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Rogoźnik (PL)
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(540) (znak graficzny)
(540)

(591) czarny, szary
(531) 26.01.01, 26.13.25, 26.03.01, 29.01.12
(510), (511) 28 deskorolki, domki dla lalek, domki zabawkowe dla
dzieci, łóżka dla lalek, łyżworolki, maty z zabawkami dla niemowląt,
misie pluszowe, pojazdy zdalnie sterowane do zabawy, sanki, ubranka dla lalek, wrotki, trampoliny, trampoliny [artykuły sportowe], zabawki, artykuły sportowe, artykuły i sprzęt sportowy, samochody
do zabawy, zabawkowe samochody na pedały, rowery zabawkowe,
rowery trójkołowe [zabawki], rowery trójkołowe dla dzieci [zabawki], stacjonarne rowery treningowe, rowery treningowe stacjonarne
i rolki do nich, hulajnogi [zabawki], zabawki mechaniczne, pojazdy
[zabawki], zabawki elektroniczne, zabawki na kółkach napędzane
pedałami, modele pojazdów w zmniejszonej skali [zabawki], pojazdy zabawki z elementami do przekształcania, modele samochodów
[zabawki lub przedmioty do zabawy], miniaturowe modele samochodów [zabawki lub przedmioty do zabawy], pojazdy zabawkowe
do jeżdżenia, pojazdy jeżdżące dla dzieci [zabawki], czterokołowe
pojazdy dla dzieci [zabawki], zabawkowe pojazdy, w których można
siedzieć, pojazdy zabawkowe do jeżdżenia dla dzieci, pojazdy zabawkowe do jeżdżenia z napędem mechanicznym.
(111) 331883
(220) 2020 03 12
(210) 511307
(151) 2020 10 15
(441) 2020 06 01
(732) KORZENIEWSKI GRZEGORZ COCON SYSTEMY
KOMPUTEROWE, Olesno (PL)
(540) (znak słowny)
(540) COCON
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej i/lub hurtowej oraz usługi
w zakresie gromadzenia w celu sprzedaży korespondencyjnej i z wykorzystaniem telekomunikacji, następujących towarów: komputery
i sprzęt komputerowy, komputery przenośne [notebooki], komputery
przenośne [laptopy], netbooki [komputery], komputery przenośne
[podręczne], elektroniczne notatniki, podkładki chłodzące do notebooków, torby do noszenia komputerów, dopasowane pokrowce
na komputery, futerały przystosowane do notebooków, futerały
na laptopy, pokrowce na laptopy, ładowarki do baterii do laptopów,
laptopy hybrydowe, laptopy konwertowalne, stacje dokujące do laptopów, stojaki przystosowane do laptopów, tablety, tablety graficzne,
tablety graficzne [digitizery], tablety cyfrowe, futerały na tablety, skórzane etui na tablety, uchwyty na tablety przystosowane do użytku
w samochodach, komputery, komputery stacjonarne, podręczne
komputery PC, części do komputerów, adaptery kart komputera, czyste dyski komputerowe, monitory, monitory komputerowe, monitory
szerokoekranowe, wyświetlacze, wielkoformatowe wyświetlacze, bezprzewodowe myszy do komputerów, bezprzewodowe peryferia komputerowe, komputerowe stacje robocze, stacje robocze [urządzenia
komputerowe], serwery komputerowe, serwery sieciowe, serwery intranetowe, serwery internetowe, serwery sieci komputerowych, serwery komunikacyjne [sprzęt komputerowy], serwery komputerowych
baz danych, kontrolery raid [nadmiarowa macierz niezależnych dysków], oprogramowanie, oprogramowanie komputerowe, oprogramowanie biurowe, oprogramowanie systemowe, oprogramowanie serwerów,
oprogramowanie
zabezpieczające,
komputerowe
oprogramowanie użytkowe, oprogramowanie komputerowych systemów operacyjnych, wbudowane oprogramowanie operacyjne, oprogramowanie antywirusowe, zasilacze awaryjne ups, urządzenia
do nieprzerywalnego zasilania energii [zasilacze ups], elektroniczne
zasilacze, zasilacze sieciowe, komputerowe przełączniki sieciowe,
switche ethernetowe, myszki komputerowe, klawiatury, stacje dokujące, głośniki, plecaki, dyski audio, dyski CD-ROM, dyski do przechowywania danych, dyski komputerowe, dyski półprzewodnikowe (SSD),

dyski twarde, hybrydowe dyski półprzewodnikowe (SSHD), zewnętrzne dyski twarde do komputerów, obudowy ochronne do dysków magnetycznych, karty pamięci o dostępie swobodnym [RAM], pamięci
komputerowe [sprzęt komputerowy], pamięci komputerowe, pamięci
dyskowe, karty graficzne, karty graficzne do komputera, baterie
do laptopów, ładowarki do baterii do laptopów, komputerowe napędy
dyskowe, magnetyczne napędy dysków twardych, miniaturowe napędy dysków twardych do przechowywania danych, napędy CD-ROM,
napędy DVD, napędy dysków do komputera, napędy dysków twardych, napędy dyskowe, napędy dyskowe do kopii zapasowych
do komputerów, napędy taśm, urządzenia i nośniki do przechowywania danych, urządzenia do tworzenia sieci komputerowych i komunikacji danych, oprogramowanie do komputerowych zapór sieciowych,
oprogramowanie komputerowe do tworzenia zapór sieciowych,
sprzęt do wirtualnych sieci prywatnych [VPN], oprogramowanie
do obsługi sieci VPN [wirtualna sieć prywatna], programy komputerowe dotyczące sieci lokalnych [LAN], oprogramowanie komputerowe
do zarządzania sieciami lokalnymi, urządzenia do ochrony danych [kopie zapasowe], audyt skomputeryzowany, elektroniczne systemy zabezpieczające do sieci domowej, zintegrowane elektroniczne systemy
zabezpieczające do pojazdów lądowych, routery bezprzewodowe,
routery sieciowe, routery do sieci komputerowych, routery sieci rozległych [WAN], routery do doprowadzania sygnałów audio, wideo i sygnałów cyfrowych, komputerowe koncentratory sieciowe, koncentratory sieciowe [HUB], koncentratory połączeń, bezprzewodowe
przełączniki, komputerowe przełączniki sieciowe, przełączniki danych,
przełączniki dostępowe, oprogramowanie do uwierzytelniania, tokeny bezpieczeństwa [urządzenia szyfrujące], punkty dostępu do sieci
lokalnych [LAN], punkty dostępu do sieci lokalnych [LAN] używane
do łączenia użytkowników sieci komputerowych, oprogramowanie
do wykrywania zagrożenia, oprogramowanie komputerowe do wykrywania zagrożeń dla sieci komputerowych, oprogramowanie do zapewnienia bezpieczeństwa poczty elektronicznej, prywatne centrale
telefoniczne (PBX), 37 instalowanie bezprzewodowego sprzętu telekomunikacyjnego i bezprzewodowych sieci LAN, konserwacja i naprawa sieci komputerowych, instalacja sieci komputerowych, instalacja,
konserwacja i naprawa sprzętu do sieci komputerowych i technologii
informacyjnej, 38 udostępnianie usług Wirtualnej Sieci Prywatnej
[VPN], dzierżawa lokalnych sieci komputerowych, obsługa lokalnych
sieci komputerowych, zapewnianie dostępu do sieci komputerowych,
zapewnianie dostępu do danych w sieciach komputerowych, udostępnianie użytkownikom bezpiecznego zdalnego dostępu do prywatnych sieci komputerowych za pośrednictwem Internetu, poczta
elektroniczna i skrzynki pocztowe, zapewnianie dostępu do elektronicznej skrzynki pocztowej, bezpieczna poczta elektroniczna, wynajem routerów telekomunikacyjnych, komunikacja za pośrednictwem
wirtualnych sieci prywatnych [VPN], usługi bezprzewodowych central
PBX, świadczenie usług komunikacji głosowej przez Internet, usługi
komunikacji głosowej za pomocą protokołów internetowych [VOIP],
komunikacja za pośrednictwem systemu interaktywnych odpowiedzi
głosowych [IVR], zapewnienie zdalnej komunikacji, 41 organizowanie
i prowadzenie warsztatów szkoleniowych, usługi szkoleniowe dotyczące stosowania technologii informatycznej, 42 usługi w zakresie
sieciowych zapór komputerowych, poradnictwo informatyczne, usługi doradztwa informatycznego, monitoring systemów komputerowych przy użyciu dostępu zdalnego, zdalne administrowanie serwerem, usługi zdalnego tworzenia kopii zapasowych komputera,
tworzenie zapasowych kopii danych poza lokalizacją użytkownika,
usługi tworzenia kopii zapasowych w zakresie danych z komputerowych dysków twardych, projektowanie i opracowywanie systemów
bezpieczeństwa danych elektronicznych, doradztwo technologiczne,
doradztwo techniczne dotyczące bezpieczeństwa, doradztwo techniczne dotyczące obsługi komputerów, doradztwo techniczne związane z programowaniem komputerów, doradztwo techniczne związane z używaniem sprzętu komputerowego, doradztwo techniczne
związane z zastosowaniem i używaniem oprogramowania komputerowego, doradztwo techniczne związane z instalacją i konserwacją
oprogramowania komputerowego, aktualizacja i konserwacja oprogramowania i programów komputerowych, aktualizacja oprogramowania komputerowego w zakresie bezpieczeństwa komputerowego
i zapobiegania zagrożeniom komputerowym, instalacja, konserwacja,
aktualizacja, projektowanie i ulepszanie oprogramowania komputerowego usługi migracji danych, analizowanie zagrożeń dla bezpieczeństwa komputerowego w celu ochrony danych, monitorowanie systemów komputerowych do celów bezpieczeństwa, monitorowanie
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systemów komputerowych w celu wykrywania awarii, monitorowanie
systemów komputerowych w celu wykrywania nieautoryzowanego
dostępu lub naruszeń bezpieczeństwa danych, usługi programowania
komputerowego w zakresie bezpieczeństwa danych elektronicznych,
naprawa [konserwacja, aktualizacja] oprogramowania komputerowego, instalacja, konserwacja i naprawa oprogramowania komputerowego dla systemów komputerowych, integracja systemów i sieci komputerowych, konfiguracja systemów i sieci komputerowych, konfiguracja
sprzętu komputerowego za pomocą oprogramowania, instalacja,
konfigurowanie i utrzymanie oprogramowania komputerowego, hosting infrastruktury sieciowej online na rzecz osób trzecich do celów
wymiany treści online, usługi w zakresie instalowania i konserwacji
oprogramowania komputerowego, doradztwo w dziedzinie bezpieczeństwa internetowego, doradztwo w dziedzinie oprogramowania
zabezpieczającego, ocena wydajności przetwarzania danych w oparciu o test wzorcowy, odtwarzanie baz danych, opracowywanie i testowanie metod przetwarzania danych, algorytmów i oprogramowania,
opracowywanie oprogramowania do bezpiecznych operacji w sieci,
projektowanie i opracowywanie oprogramowania operacyjnego
do sieci i serwerów komputerowych, zapewnianie wsparcia technicznego w zakresie obsługi sieci komputerowych, wypożyczanie oprogramowania operacyjnego do sieci i serwerów komputerowych, usługi w zakresie ochrony, bezpieczeństwa i odzyskiwania systemów
informatycznych, usługi w zakresie ochrony antywirusowej komputerów, wykrywanie i usuwanie usterek w sprzęcie i oprogramowaniu
komputerowym, świadczenie usług dotyczących uwierzytelniania
użytkowników przy użyciu technologii jednorazowego logowania dla
aplikacji online, opracowywanie technologii zabezpieczeń sieci elektronicznych, świadczenie usług zabezpieczeń w zakresie sieci komputerowych, dostępu do komputerów i skomputeryzowanych transakcji,
usługi w zakresie uwierzytelniania, usługi uwierzytelniania w zakresie
bezpieczeństwa komputerowego, usługi uwierzytelniania (kontrola)
wiadomości przekazywanych za pomocą telekomunikacji, usługi
uwierzytelniania (kontrola) danych przekazywanych za pomocą telekomunikacji, szyfrowanie, deszyfrowanie i uwierzytelnianie informacji, wiadomości i danych, administracja serwerów, administracja serwerami pocztowymi, zapewnianie wsparcia technicznego w zakresie
nadzoru nad sieciami komputerowymi, usługi w zakresie sieci komputerowej, usługi doradcze w zakresie sieci komputerowych stosujących
różne środowiska oprogramowania, usługi bezpieczeństwa komputerowego w zakresie ochrony przed nielegalnym dostępem do sieci, administrowanie prawami użytkowników w sieciach komputerowych,
aktualizacja stron głównych do sieci komputerowych, usługi w zakresie ochrony przed spamem, doradztwo w zakresie sieci i aplikacji
do przetwarzania w chmurze obliczeniowej, udostępnianie wirtualnych systemów komputerowych poprzez chmury obliczeniowe, wypożyczanie oprogramowania operacyjnego do uzyskiwania dostępu
i użytkowania sieci do przetwarzania w chmurze obliczeniowej, usługi
w zakresie sieciowych zapór komputerowych, wirtualizacja serwerów,
wirtualizacja sieci, tworzenie wirtualnych sieci prywatnych (VPN), monitoring, usługi migracji i relokacji danych, usługi polegające na tworzeniu aplikacji webowych, usługi podmiotów zewnętrznych w dziedzinie
informatyki,
opracowywanie
rozwiązań
aplikacji
oprogramowania komputerowego, profesjonalne doradztwo dotyczące bezpieczeństwa komputerowego, usługi testowania obciążenia
stron internetowych, usługi studiów wykonalności w zakresie oprogramowania komputerowego.

(111) 331884
(220) 2020 03 10
(210) 511312
(151) 2020 10 14
(441) 2020 05 04
(732)	ECO DLA BIZNESU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) eco dla.biznesu
(540)

(591) biały, różowy, zielony, niebieski, szary
(531) 26.01.06, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 9 baterie słoneczne, kolektory słoneczne do wytwarzania energii elektrycznej, urządzenia do magazynowania energii
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elektrycznej, urządzenia do regulacji energii elektrycznej, urządzenia
do pomiaru energii elektrycznej, aparatura i urządzenia do przełączania energii elektrycznej, aparatura i urządzenia do przekształcania
energii elektrycznej, aparatura i urządzenia do przewodzenia energii
elektrycznej, urządzenia i przyrządy do sterowania dystrybucją energii elektrycznej, 35 pośrednictwo w działalności handlowej dla osób
trzecich w zakresie sprzedaży energii elektrycznej oraz gazu, analizy
kosztów, księgowość i analizy księgowe, promocja sprzedaży, zarządzanie programami lojalności klientów zakupujących energię elektryczną oraz gaz i urządzenia do ich wytwarzania, usługi sprzedaży
detalicznej i hurtowej związane ze sprzedażą energii elektrycznej
i gazu, usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej urządzeń, aparatury
i przyrządów do przewodzenia, przełączania, przekształcania, gromadzenia, sterowania, regulacji i pomiarów zużycia energii elektrycznej
oraz gazu, usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej stacji do ładowania
samochodów elektrycznych, 37 usługi w zakresie montażu, instalacji,
konserwacji oraz napraw baterii słonecznych, kolektorów słonecznych
oraz urządzeń, aparatury i przyrządów do przewodzenia, przełączania, przekształcania, gromadzenia, sterowania, regulacji i pomiarów
zużycia energii elektrycznej oraz gazu, 42 audyt energetyczny, prace
badawczo-rozwojowe w dziedzinie energii ze źródeł odnawialnych,
projektowanie urządzeń, aparatury i przyrządów w zakresie przewodzenia, przełączania, przekształcania, gromadzenia, sterowania, regulacji i pomiarów zużycia energii elektrycznej oraz gazu.

(111) 331885
(220) 2020 03 10
(210) 511314
(151) 2020 10 13
(441) 2020 04 20
(732) SAPIEŻYŃSKI ROBERT PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJO
HANDLOWE SAPAR, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) CreaMi
(510), (511) 18 torebki, walizki, aktówki, etykiety skórzane, etui
na karty kredytowe [portfele], etui na klucze, aktówki, skóry zwierzęce, imitacje skóry, wyroby ze skóry i z imitacji skóry, parasole, podróżne torby na ubrania, wykończenia i dekoracje ze skóry do mebli,
wyroby rymarskie, zestawy podróżne [wyroby skórzane], torby, torebki i portfele skórzane, 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, bielizna
osobista, kostiumy kąpielowe, okrycia wierzchnie, piżamy, pończochy, rajstopy, szlafroki.
(111) 331886
(220) 2020 03 11
(210) 511369
(151) 2020 10 14
(441) 2020 05 18
(732) BUNCH CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) bunch consulting
(540)

(591) czerwony, pomarańczowy, zielony, niebieski, granatowy,
szary, biały
(531) 26.11.03, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 35 doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia
działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie zarządzania biznesem, usługi doradztwa w zakresie działalności gospodarczej, 42
doradztwo dotyczące bezpieczeństwa komputerowego, doradztwo
w zakresie oprogramowania komputerowego, projektowanie oprogramowania komputerowego, analiza systemów komputerowych, analiza
systemów komputerowych, usługi doradcze w dziedzinie technologii
komputerowej, wypożyczanie oprogramowania komputerowego.
(111) 331887
(220) 2020 03 11
(210) 511370
(151) 2020 10 14
(441) 2020 05 04
(732) WALCZYŃSKI BARTŁOMIEJ IGOR BWA TECHNOLOGY,
Piekoszów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ZEBRA
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(540)

(531) 03.03.03, 26.04.18, 27.05.01
(510), (511) 3 produkty do stylizacji paznokci, lakiery, żele, akcesoria
kosmetyczne i kosmetologiczne, kosmetyki do makijażu, akcesoria
do przedłużania i stylizacji rzęs, artykuły toaletowe i perfumeryjne,
preparaty do regeneracji, pielęgnacji i upiększania paznokci, olejki
aromatyczne, sztuczne paznokcie, 11 urządzenia do oświetlania,
wentylacji, filtracji powierza, pochłaniania pyłu, usuwania zanieczyszczeń z powietrza, osuszania powietrza.
(111) 331888
(220) 2020 03 12
(210) 511381
(151) 2020 10 14
(441) 2020 06 22
(732) RUTKOWSKI ALEKSANDER COMMERCIO,
Lubień Kujawski (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TRYCHODROGERIA POGOTOWIE TRYCHOLOGICZNE
(540)

(591) niebieski, granatowy
(531) 02.09.12, 26.11.13, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi handlu detalicznego związane z preparatami
do włosów, sprzedaż detaliczna lub hurtowa środków farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych oraz zaopatrzenia medycznego,
sprzedaż detaliczna środków farmaceutycznych, weterynaryjnych
i sanitarnych oraz zaopatrzenia medycznego, usługi handlu detalicznego w zakresie preparatów farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych oraz materiałów medycznych, usługi w zakresie detalicznej
sprzedaży wysyłkowej artykułów kosmetycznych, usługi w zakresie
detalicznej sprzedaży wysyłkowej artykułów fryzjerskich i trychologicznych, usługi sprzedaży hurtowej w związku z przyborami higienicznymi dla ludzi, usługi sprzedaży hurtowej w związku z akcesoriami
do pielęgnacji dla ludzi, usługi sprzedaży hurtowej w związku ze sprzętem medycznym, usługi sprzedaży hurtowej w związku z przyborami
toaletowymi, sprzedaż voucherów i kart podarunkowych na usługi
trychologiczne, organizowanie i prowadzenie wystaw i pokazów handlowych, 41 organizowanie i prowadzenie seminariów i warsztatów
[szkolenia], organizowanie seminariów i kongresów o tematyce medycznej, doradztwo w zakresie szkoleń medycznych, medyczne usługi
edukacyjne, nauczanie w dziedzinie medycyny, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], organizowanie i prowadzenie
warsztatów szkoleniowych, organizowanie i prowadzenie wykładów
w celach edukacyjnych, organizowanie i prowadzenie wykładów
w celach szkoleniowych, organizowanie i prowadzenie seminariów,
organizowanie i prowadzenie sympozjów, organizowanie i prowadzanie konferencji edukacyjnych, organizowanie i prowadzanie sympozjów naukowych, organizowanie i prowadzenie kolokwiów, organizowanie szkoleń w dziedzinie opieki zdrowotnej i żywienia,
organizowanie kursów szkoleniowych, prowadzenie seminariów edukacyjnych dotyczących zagadnień medycznych, prowadzenie seminariów szkoleniowych, seminaria edukacyjne dotyczące terapii kosmetycznej, świadczenie usług edukacyjnych w zakresie zdrowia,
szkolenia i nauczanie w dziedzinie medycyny, szkolenia w dziedzinie
medycyny, szkolenia w dziedzinie zaburzeń medycznych i ich leczenia, szkolenia w zakresie pielęgnacji urody, szkolenie w zakresie kosmetyki i urody, usługi edukacyjne dla dorosłych dotyczące medycyny, usługi edukacyjne dotyczące terapii kosmetycznej, usługi
edukacyjne z zakresu medycyny, nauczanie w zakresie zdrowia, szkolenie w zakresie zdrowia i wellness, zapewnianie szkoleniowych kur-

sów medycznych, nauczanie w zakresie pielęgnacji urody, usługi szkół
pielęgnacji urody, organizowanie pokazów w celach szkoleniowych,
usługi szkoleniowe w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa, usługi edukacji medycznej, przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie
konferencji, przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie seminariów, przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie kongresów,
przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie sympozjów, przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenia], organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie
konferencji, kongresów i sympozjów, organizowanie i prowadzenie
konferencji i kongresów, zapewnianie kursów instruktażowych w zakresie usuwania zbędnego owłosienia, prezentacja produktów fryzjerskich w celach szkoleniowych, seminaria edukacyjne w zakresie technik fryzjerskich, organizowanie i prowadzenie targów edukacyjnych,
organizowanie i prowadzenie wystaw w celach edukacyjnych, organizowanie i prowadzenie wystaw w celach szkoleniowych, 44 usługi
w zakresie higieny i pielęgnacji urody ludzi, doradztwo w dziedzinie
pielęgnacji ciała i urody, konsultacje dotyczące kosmetyków, higiena
i pielęgnacja urody, gabinety pielęgnacji skóry, fryzjerskie (salony-),
fryzjerstwo, fryzjerstwo męskie, kosmetyczne usuwanie laserem
zbędnych włosów, mycie włosów szamponem, męskie salony fryzjerskie, nakładanie produktów kosmetycznych na ciało, nakładanie produktów kosmetycznych na twarz, odbudowa włosów, salony fryzjerskie, salony piękności, stylizacja, układanie włosów, świadczenie usług
przez salony piękności, usługi doradcze dotyczące urody, usługi doradcze dotyczące pielęgnacji urody, usługi doradcze związane z pielęgnacją skóry, usługi doradztwa w zakresie pielęgnacji włosów, usługi
fryzjerskie, usługi konsultacyjne dotyczące pielęgnacji urody, usługi
kosmetyczne, usługi laserowego usuwania owłosienia, usługi lecznicze związane z odrastaniem włosów, usługi męskich salonów fryzjerskich, usługi pielęgnacji urody, usługi salonów fryzjerskich, usługi salonówfryzjerskichdlakobiet,usługisalonówfryzjersko-kosmetycznych,
usługi salonów piękności, usługi salonu fryzjerskiego dla mężczyzn,
usługi w zakresie higieny i pielęgnacji urody, usługi w zakresie laserowego odmładzania skóry, usługi w zakresie pielęgnacji włosów, usługi
w zakresie pielęgnacji skóry głowy, usługi w zakresie porad kosmetycznych, usługi w zakresie usuwania włosów, usługi w zakresie zabiegów upiększających, usługi woskowania ciała w celu usuwania włosów u ludzi, zabiegi kosmetyczne, zabiegi depilacyjne, usługi
zabiegów pielęgnacji twarzy, usługi zabiegów kosmetycznych
na twarz i ciało, zabiegi kosmetyczne dla włosów, zabiegi kosmetyczne dla twarzy, zabiegi kosmetyczne na ciało, twarz i włosy, zabiegi pielęgnacji urody, doradztwo świadczone za pośrednictwem Internetu
w dziedzinie pielęgnacji ciała i urody, usługi pielęgnacji urody,
w szczególności w zakresie rzęs, wynajem sprzętu do higieny i pielęgnacji urody u ludzi, udostępnianie informacji medycznych w dziedzinie opieki zdrowotnej, usługi informacji medycznej świadczone za pośrednictwem Internetu, usługi informacji medycznej, usługi
informacyjne w zakresie opieki medycznej, usługi doradztwa dietetycznego [medyczne], usługi doradcze w zakresie opieki zdrowotnej
[medyczne], usługi diagnostyki medycznej [testy i analizy], usługi analiz medycznych związane z leczeniem osób, świadczone przez laboratorium medyczne, usługi analiz medycznych do celów diagnostycznych i leczniczych świadczone przez laboratoria medyczne, usługi
klinik zdrowia, usługi klinik zdrowia [medyczne], usługi w zakresie nauki o włosach i skórze głowy, implantacja (wszczepianie) włosów, dopinanie włosów [przedłużanie, zagęszczanie], kosmetyczny zabieg laserowy na wzrost włosów, kuracje do włosów, ścinanie włosów,
udzielanie informacji w dziedzinie stylizacji włosów, usługi farbowania
włosów, usługi kręcenia włosów, usługi plecenia włosów w warkocze,
usługi obcinania włosów, usługi prostowania włosów, usługi rozjaśniania włosów, usługi trwałej ondulacji włosów, uzupełnienie włosów,
wypożyczanie urządzeń do układania włosów, wynajem sprzętu
do pielęgnacji skóry, usługi w zakresie pielęgnacji skóry, usługi w zakresie naciągania skóry za pomocą lasera, usługi opalania skóry dla
ludzi w celach kosmetycznych, usługi medyczne w zakresie leczenia
skóry, usługi dermatologiczne w zakresie leczenia chorób skóry, kosmetyczny zabieg laserowy skóry, zabieg mezoterapii igłowej, zabieg
mezoterapii mikroigłowej, zabieg karboksyterapii, zabieg elektrostymulacji, usługi w zakresie usuwania owłosienia, usługi trychobarberskie, usługi masażu trychologicznego, usługi trychologii, zabiegi przeciwłupieżowe, zabieg przeciwko łysieniu androgenetycznemu, zabieg
przeciwko wypadaniu włosów, zabieg przeciwłojotokowy, zabieg
przeciw starzeniu się włosów, zabieg regenerujący włosy, zabieg przeciw łuszczycy, zabieg oczyszczający włosy i skórę głowy, diagnostyka
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i badanie skóry głowy, usługa badania włosa-trichogram, analiza pierwiastkowa włosa, mezoterapia tlenowa, zabiegi kosmetyczne dla ciała, usługi w zakresie pielęgnacji twarzy, elektroliza kosmetyczna
w celu usuwania owłosienia, usługi w zakresie trwałego usuwania i redukcji owłosienia, usługi kosmetycznej pielęgnacji ciała, udzielanie
informacji związanych z usługami salonów piękności, wypożyczanie
maszyn i urządzeń do użytku w salonach piękności lub męskich zakładach fryzjerskich, wypożyczanie maszyn i urządzeń medycznych,
usługi oceny medycznej, usługi poradnictwa medycznego, świadczenie pomocy medycznej, usługi pomocy medycznej, usługi medyczne
do celów diagnostyki chorób ciała człowieka, prowadzenie gabinetów
trychologicznych i kosmetologicznych, badania w zakresie diagnozy
stanu zdrowia, usługi doradcze w zakresie zdrowia, usługi związane
z opieką zdrowotną w zakresie leczenia chorób skóry głowy i włosów,
usługi woskowania ciała ludzkiego.

(111) 331889
(220) 2020 03 12
(210) 511384
(151) 2020 10 14
(441) 2020 05 18
(732) PARTNER CENTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź (PL)
(540) (znak słowny)
(540) TBILISI PEAK
(510), (511) 33 wina, napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa) .
(111) 331890
(220) 2020 03 13
(210) 511386
(151) 2020 10 14
(441) 2020 06 22
(732) ZARZYCKA MARTA, Łódź (PL)
(540) (znak słowny)
(540) CX
(510), (511) 7 części mechanizmów napędu [inne niż do pojazdów
lądowych], części przekładni maszyn, z wyjątkiem do pojazdów lądowych, części przekładni zębatej, inne niż do pojazdów lądowych,
części składowe przekładni (z wyjątkiem stosowanych w pojazdach
lądowych), łożyska, łożyska [części maszyn], łożyska do maszyn, łożyska kulkowe, łożyska kulkowe do deskorolek, łożyska kulkowe do łyżworolek, łożyska kulkowe do maszyn, łożyska kulkowe do silników,
łożyska przeciwcierne do maszyn, łożyska poprzeczno-wzdłużne,
łożyska poprzeczne ślizgowe, łożyska kulkowe do wrotek, łożyska
przesuwne do maszyn, łożyska i tuleje [części maszyn], łożyska wałeczkowe [części do maszyn], 12 klocki hamulcowe do samochodów, klocki hamulcowe do pojazdów lądowych, klocki hamulcowe
[części rowerów], łańcuchy do motocykli, łańcuchy do napędzania
do pojazdów drogowych, łańcuchy do przekładni do pojazdów lądowych, łańcuchy napędowe do motocykli, łożyska kół do pojazdów
lądowych, łożyska osiowe do pojazdów lądowych, piasty kół tylnych,
piasty przedniej osi do pojazdów.
(111) 331891
(220) 2020 03 13
(210) 511387
(151) 2020 10 14
(441) 2020 06 22
(732) ZARZYCKA MARTA, Łódź (PL)
(540) (znak słowny)
(540) CX AUTOMOTIVE BEARINGS
(510), (511) 12 hamulce tarczowe, hamulce kół, łożyska kół do pojazdów lądowych, łożyska osiowe do pojazdów lądowych, mechanizmy
przenoszenia mocy do pojazdów lądowych, mechanizmy napędowe
[części pojazdów lądowych], mechaniczne skrzynie biegów do pojazdów lądowych, osie [części pojazdów lądowych], piasty kół tylnych, piasty przedniej osi do pojazdów .
(111) 331892
(220) 2020 03 13
(151) 2020 10 15
(441) 2020 06 01
(732) ORŁOWSKI MAREK, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LAVINOLA
(540)

(591) czarny, czerwony
(531) 16.01.16, 26.04.01, 27.05.01, 29.01.12

(210) 511388
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(510), (511) 9 pojemniki na płyty kompaktowe, pojemniki przystosowane do przechowywania płyt kompaktowych, pojemniki na płyty gramofonowe, pojemniki przystosowane do przechowywania płyt gramofonowych, płyty gramofonowe, nagrane płyty kompaktowe z muzyką,
płyty kompaktowe, płyty kompaktowe audio, portfele do przechowywania płyt kompaktowych, nagrane kasety magnetofonowe .

(111) 331893
(220) 2020 03 13
(151) 2020 10 14
(441) 2020 05 18
(732) TORA-ZAJDEL II SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Świdnica (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TRC TYRE REGULAR COMFORT
(540)

(210) 511429

(591) czerwony, czarny, biały
(531) 26.04.04, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 12 bagażniki dla rowerów, bagażniki do pojazdów, bagażniki do rowerów, bagażniki na rowery, bagażniki rowerowe, bagażowe (siatki-) do pojazdów, błotniki, błotniki do pojazdów, błotniki
do rowerów, części pędne [inne niż pasy] do pojazdów lądowych,
części pojazdów lądowych, mianowicie osie, części stojaków do rowerów, części do rowerów, mianowicie klocki hamulcowe, części
do rowerów, mianowicie końcówki rączek kierownicy, części do rowerów, mianowicie koła zębate, części do rowerów, mianowicie
łańcuchy napędowe, dwukołowe pojazdy motorowe, dzieci (foteliki bezpieczeństwa dla-) do pojazdów, dźwignie hamulców do rowerów, dźwiękowe systemy ostrzegawcze do rowerów, dzwonki
do rowerów, dzwonki rowerowe, elektryczne napędy do pojazdów,
elementy do hamulców do pojazdów, felgi do kół pojazdów, foteliki
bezpieczeństwa dla niemowląt i dzieci do pojazdów, gumowe bieżniki opon, hamulce [części do rowerów], hamulce do rowerów, kierownice [części do rowerów], kierownice do rowerów, kierunkowskazy do pojazdów, kierunkowskazy do rowerów, klaksony rowerowe,
koła [części rowerów], koła do rowerów, koła do rowerów, trójkołowców, koła (napinacze szprych do-), koła pełne [części do rowerów],
koła pojazdów (piasty-), koła pojazdów (szprychy-), koła pojazdów,
koła zębate do rowerów, korba rowerowa, kosze przystosowane
do pojazdów jednośladowych, łańcuchy [części rowerów], łańcuchy
do rowerów, łańcuchy rowerowe, lusterka do pojazdów, małe pojazdy dla dzieci, manetki do rowerów, metalowe dzwonki do rowerów,
minirowery, mostki kierownicy [części rowerów], motorowery, nakładki na pedały rowerowe, nakładki widelca [części rowerów], napinacze do szprych do kół, noski rowerowe, nóżki do rowerów, obręcze
kół do rowerów, obręcze kół rowerów, okrycia siodełek do rowerów,
paski na palce u nóg do użytku w rowerach, pedały do rowerów, piasty do rowerów, podpórki do pojazdów jednośladowych, podpórki
do rowerów, pojazdy dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, pojazdy lądowe z pedałami, pokrowce na siodełka do rowerów,
pokrowce na uchwyty rowerowe, pompki do pompowania opon rowerowych, pompki do pompowania opon rowerów, pompki do rowerów, pompki nożne do pompowania opon pojazdów, pompki
ręczne do pompowania opon pojazdów, przeguby widelców przednich [części rowerów], przekładnie zębate z kołami zmianowymi [części rowerów], przełączniki montowane na kierownicach motorowerów, przerzutki do rowerów, ramy, do bagażników, do rowerów, ramy
do rowerów, rowery, rowery (błotniki do-), rowery dostawcze, rowery
(dzwonki do-), rowery górskie, rowery (hamulce do-), rowery (kierownice-), rowery (klaksony do-), rowery (łańcuchy-), rowery (koła do-),
rowery na pedały, rowery (obręcze do-), rowery (pedały do-), rowery
(podpórki, nóżki do-), rowery (pompki do-), rowery (ramy-), rowery
(silniki do-), rowery (siodełka-), rowery szosowe, rowery (szprychy do), rowery turystyczne, sakwy rowerowe, siatki do rowerów, siodełka
do rowerów, siodełka (pokrycia-) do rowerów lub motocykli, siodełka rowerowe, stabilizatory do rowerów, stabilizatory [koła] do stosowania w rowerach, stojaki do rowerów, sygnalizatory kierunkowe
do rowerów, sygnały dźwiękowe kierunkowe do rowerów, szprychy
do kół rowerowych, szprychy do rowerów, uchwyty do bidonów ro-
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werowych, uchwyty do mocowania butelek do rowerów, uchwyty
kierownicy do rowerów, uchwyty na bidony do rowerów, układy napędowe [części rowerowe], urządzenia do pompowania opon, urządzenia do instalacji opon, welocypedy, widelce [części do rowerów],
zębatki do przerzutek [części rowerów], zestawy do naprawy opon
rowerowych, zmotoryzowane rowery.

(111) 331894
(220) 2020 03 13
(210) 511440
(151) 2020 10 14
(441) 2020 06 08
(732) SEWERYŃSKI RAFAŁ, Szczawno-Zdrój (PL)
(540) (znak słowny)
(540)	GEOZOO
(510), (511) 35 usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, usługi w zakresie handlu detalicznego towarami: karma dla zwierząt, akcesoria dla zwierząt, zabawki dla zwierząt, kosmetyki dla zwierząt,
handlowe usługi informacyjne dla konsumentów w zakresie wyboru
nabywanych artykułów, produktów, towarów, pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarządzanie i administrowanie działalnością gospodarczą, usługi reklamowe, promocyjne i marketingowe,
38 telekomunikacja, usługi sieci telekomunikacyjnych, usługi telekomunikacyjne, dostarczanie i wynajem infrastruktury i sprzętu telekomunikacyjnego, 41 publikowanie, sprawozdawczość i pisanie tekstów, tłumaczenia, usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, usługi
rezerwacji biletów na atrakcje i wydarzenia edukacyjne, rozrywkowe
i sportowe, edukacja, rozrywka i sport, tłumaczenia językowe, usługi
w zakresie tłumaczeń pisemnych .
(111) 331895
(220) 2020 03 15
(151) 2020 10 15
(441) 2020 05 18
(732) MEBLOPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Tarnowskie Góry (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FILTROPOL wytwórnia filtrów
(540)

(220) 2020 03 15
(441) 2020 05 11

(591) granatowy, jasnoniebieski, żółty, biały
(531) 27.05.01, 29.01.14, 12.01.25, 26.11.02, 26.11.12
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej prowadzonej w wyspecjalizowanych sklepach z meblami, sprzedaż mebli poprzez sieć komputerową (e-sklep).
(111) 331897
(220) 2020 03 15
(210) 511448
(151) 2020 10 14
(441) 2020 05 11
(732) KOZŁOWSKI WOJCIECH CUKIERNIA STAROPOLSKA,
Bydgoszcz (PL)
(540) (znak graficzny)
(540)

(210) 511445

(591) biały, pomarańczowy
(531) 01.01.09, 25.01.25, 26.13.25, 29.01.12
(510), (511) 29 potrawy mięsne, potrawy rybne, potrawy z jaj, sałatki, zupy, 30 bułki, chleb, ciasta, ciastka, herbata, kanapki, kawa, lody
spożywcze, napoje kawowe, pieczywo, pizza, potrawy na bazie mąki,
słodycze, torty, wyroby cukiernicze i piekarnicze, 43 usługi gastronomiczne związane z podawaniem potraw i napojów w cukierniach,
kawiarniach i restauracjach.

(591) czarny, jasnoniebieski, granatowy, biały
(531) 27.05.01, 29.01.14, 26.04.01, 26.04.09
(510), (511) 11 filtry powietrza do wentylacji i klimatyzacji, maty filtracyjne do lakieru, worki filtracyjne, wkłady do filtrów, półmaski filtrujące do celów wentylacji i klimatyzacji, 19 materiały budowlane
z tworzyw sztucznych, profile i kształtki z tworzyw sztucznych, 22
materiały tekstylne i filtracyjne, włóknina filtracyjna, watolina do filtrowania, włókna z tworzyw sztucznych do celów filtracyjnych, włókna węglowe do celów filtracyjnych oraz do celów wentylacji i klimatyzacji, 35 informacje handlowe i porady udzielane konsumentom
w wyborze towarów i usług, usługi sprzedaży detalicznej prowadzonej w wyspecjalizowanych sklepach z filtrami powietrza do wentylacji
i klimatyzacji, matami filtracyjnymi, matami filtracyjnymi do lakieru,
workami filtracyjnymi, wkładami do filtrów, półmaskami filtrującymi,
patronami, koszami i ramami wsporczymi, włókniną filtracyjną, przemysłowymi urządzeniami chłodniczymi, wentylacyjnymi i klimatyzacyjnymi, materiałami budowlanymi z tworzyw sztucznych, profilami
i kształtkami z tworzyw sztucznych, materiałami tekstylnymi i filtracyjnymi, włókniną filtracyjną, watoliną do filtrowania, włóknami
z tworzyw sztucznych do celów filtracyjnych, włóknami węglowymi
do celów filtracyjnych, artykułami i akcesoriami do wentylacji i klimatyzacji, sprzedaż wyżej wskazanych towarów poprzez sieć komputerową (e-sklep), 42 projektowanie, usługi inżynierskie, doradztwo
techniczne, doradztwo w zakresie utylizacji zużytych filtrów powietrza, usługi badawcze.
(111) 331896
(151) 2020 10 14

(732) MEBLOPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Tarnowskie Góry (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MEBLOPOL poznaj świat mebli
(540)

(210) 511446

(111) 331898
(220) 2020 03 13
(210) 511483
(151) 2020 10 14
(441) 2020 05 04
(732) TARCHOMIŃSKIE ZAKŁADY FARMACEUTYCZNE POLFA
SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) TRISEPT
(510), (511) 5 środki odkażające, środki odkażające do użytku domowego, antyseptyczne preparaty do pielęgnacji ciała.
(111) 331899
(220) 2020 03 16
(151) 2020 10 14
(441) 2020 05 11
(732) STANISŁAWCZYK JAKUB, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PEAK RIDE
(540)

(210) 511496

(531) 26.04.01, 26.04.18, 27.05.01
(510), (511) 39 organizowanie i rezerwowanie wypraw i wycieczek
ze zwiedzaniem.
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(111) 331900
(220) 2020 04 30
(210) 513002
(151) 2020 10 12
(441) 2020 06 22
(732) RYBAK MAGDALENA STUDIO M KWADRAT, Broniewek (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Studio M kwadrat
(510), (511) 42 doradztwo w zakresie doboru zasłon [projektowanie
wnętrz], doradztwo w zakresie doboru pokrowców na meble [projektowanie wnętrz], doradztwo związane z wyborem tkanin dekoracyjnych [projektowanie wnętrz], planowanie i projektowanie pomieszczeń
do sprzedaży detalicznej, planowanie i projektowanie obiektów sportowych, planowanie i projektowanie kuchni, planowanie i projektowanie
osiedli mieszkaniowych, planowanie [projektowanie] biurowców wielopiętrowych, planowanie [projektowanie] barów, planowanie [projektowanie] restauracji, planowanie [projektowanie] pubów, planowanie
[projektowanie] dobudówek, planowanie [projektowanie] sklepów, planowanie [projektowanie] klubów, planowanie [projektowanie] kuchni,
planowanie [projektowanie] biur, planowanie [projektowanie] łazienek,
planowanie [projektowanie] budynków, planowanie przestrzenne [projektowanie] wnętrz, projektowanie architektoniczne dekoracji wnętrz,
projektowanie architektoniczne, projektowanie budowlane, projektowanie budynków, projektowanie budynków opieki zdrowotnej,
projektowanie budynków przemysłowych, projektowanie centrów
handlowych, projektowanie budynków o kontrolowanym środowisku,
projektowanie dekoracji wnętrz, projektowanie dekoracji wnętrz dla
sklepów, projektowanie domów, projektowanie hal wystawowych, projektowanie hoteli, projektowanie konstrukcji ozdobnych, projektowanie
kuchni, projektowanie łazienek, projektowanie mebli, projektowanie
mebli biurowych, projektowanie monumentalnych budowli murowanych, projektowanie przestrzeni biurowych, projektowanie rozmieszczenia biur, projektowanie rozmieszczenia mebli biurowych, projektowanie sklepów, projektowanie techniczne, projektowanie techniczne
i doradztwo, projektowanie umeblowania, projektowanie urbanistyczne, projektowanie wizualne, projektowanie wnętrz budynków, projektowanie wnętrz komercyjnych, projektowanie wystroju wnętrz sklepów,
usługi doradcze związane z projektowaniem budynków, usługi związane z projektowaniem graficznym [sztuka], wzornictwo przemysłowe
i projektowanie graficzne, usługi architektoniczne, usługi architektoniczne dotyczące zagospodarowania terenu, usługi architektoniczne
i inżynieryjne, usługi architektoniczne i planowania urbanistycznego,
usługi architektoniczne w zakresie projektowania obiektów biurowych,
usługi architektoniczne w zakresie projektowania budynków przemysłowych, usługi architektoniczne w zakresie projektowania budynków
komercyjnych, usługi architektoniczne w zakresie przygotowywania
planów architektonicznych, usługi architektoniczne w zakresie projektowania pomieszczeń do handlu detalicznego, usługi architektoniczne
w zakresie projektowania centrów handlowych, usługi architektoniczne
w zakresie projektowania budynków, usługi architektoniczne w zakresie projektowania budynków biurowych, usługi architektury wnętrz,
usługi doradcze dotyczące architektury, usługi doradcze w zakresie architektury, usługi doradcze w zakresie planowania architektonicznego,
usługi doradcze z zakresu architektury, usługi inżynieryjne i w zakresie
architektury, usługi konsultacyjne dotyczące architektury, usługi profesjonalne związane z projektami architektonicznymi, usługi projektowania architektonicznego dotyczące wystaw, usługi projektowania
architektonicznego, usługi projektowania dotyczące architektury,
usługi w zakresie architektury i projektowania wnętrz, usługi w zakresie planowania architektonicznego, architektura, doradztwo w zakresie
projektów architektonicznych i budowlanych, doradztwo w dziedzinie
projektowania architektonicznego, profesjonalne doradztwo w zakresie architektury, projektowanie architektoniczne w zakresie planowania
miasta, projekty architektoniczne w zakresie dekoracji ścian zewnętrznych, przygotowywanie planów architektonicznych, przygotowywanie
projektu architektonicznego, zarządzanie projektami architektonicznymi, usługi doradcze w zakresie projektowania wnętrz, usługi informacyjne dotyczące harmonizacji kolorów, farb i wyposażenia do celów
projektowania wnętrz, usługi informacyjne dotyczące łączenia kolorów,
farb i wyposażenia do celów projektowania wnętrz, usługi konsultacyjne w zakresie projektowania wnętrz, usługi projektowania wnętrz
uwzględniające zasady feng shui, usługi projektowania wnętrz budynków, usługi w zakresie projektowania wystroju wnętrz biurowych, usługi
w zakresie projektowania wystroju wnętrz domowych, usługi w zakresie
projektowania dotyczące wnętrz sklepów, usługi w zakresie projektowania wnętrz sklepów, usługi w zakresie projektowania wnętrz dla branży detalicznej, usługi w zakresie projektowania wnętrz oraz usługi infor-
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macyjne i doradcze w tym zakresie, usługi w zakresie projektowania
wnętrz butików, doradztwo w zakresie dekoracji wnętrz, profesjonalne
doradztwo dotyczące projektowania wnętrz, świadczenie usług w zakresie projektowania wnętrz budynków, usługi projektowania wspomaganego komputerowo w zakresie projektów budowlanych, sporządzanie planów budowlanych obiektów rekreacyjnych, planowanie budowy
nieruchomości, opracowywanie projektów technicznych do projektów
budowlanych, opracowywanie projektów budowlanych, opracowanie
projektów technicznych w dziedzinie budownictwa, projektowanie
wzorów, stylizacja [wzornictwo przemysłowe], usługi doradcze w zakresie wzornictwa przemysłowego, usługi w dziedzinie wzornictwa przemysłowego, usługi w zakresie wzorcowania, wzornictwo przemysłowe,
wzornictwo przemysłowe wspomagane komputerowo.

(111) 331901
(220) 2020 04 28
(210) 513010
(151) 2020 10 12
(441) 2020 06 22
(732) OTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Częstochowa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) X-TWIN
(510), (511) 12 wózki dziecięce głębokie i spacerowe, akcesoria
do wózków dziecięcych mianowicie: gondole, pokrowce przeciwdeszczowe do wózków dziecięcych, bagażniki, rowerki biegowe,
przyczepki do wózków dziecięcych.
(111) 331902
(220) 2020 05 05
(210) 513081
(151) 2020 10 12
(441) 2020 06 29
(732) DZIEKOŃSKI SZYMON ARCA STILLO YACHTS, Wydminy (PL)
(540) (znak słowny)
(540) STILLO
(510), (511) 12 jachty, jachty silnikowe, jachty z silnikiem, złącza
do rumpli do użytku na jachtach, 37 budowanie jachtów, instalacja
elementów wewnętrznych jachtów, naprawa i konserwacja jachtów,
przebudowa, renowacja i naprawa jachtów i łodzi, 39 czarterowanie
jachtów, czarterowanie jednostek pływających, jachtów, statków, łodzi i pojazdów wodnych, przechowywanie jachtów, przechowywanie
jednostek pływających, jachtów, łodzi i pojazdów wodnych, ratownictwo jachtów, usługi czarterowania jachtów i łodzi, usługi przystani
jachtowej, sługi w zakresie czarterowania jachtów, usługi w zakresie
rejsów na jachtach, wodowanie jachtów za pomocą pochylni.
(111) 331903
(220) 2020 05 01
(210) 513097
(151) 2020 10 13
(441) 2020 06 15
(732) KALIŚCIAK MARIAN ZAKŁAD USŁUG DROGOWYCH
I KOMUNALNYCH DROMAR, Stanica (PL)
(540) (znak słowny)
(540) DROMAR
(510), (511) 37 odśnieżanie, usługi sprzątania, sprzątanie nieruchomości, sprzątanie terenów publicznych, sprzątanie terenów miejskich,
sprzątanie budynków użyteczności publicznej, sprzątanie obiektów
przed imprezami i po imprezach, udzielanie informacji związanych
z usługami sprzątania ulic, czyszczenie budynków, czyszczenie powierzchni podłóg, czyszczenie zewnętrznych powierzchni budynków, udzielanie informacji, porad i konsultacji na temat czyszczenia,
usuwanie odpadów, prace konserwacyjne na autostradach, naprawa
i konserwacja dróg i chodników, usługi oczyszczania ulic, usługi zamiatania ulic, udzielanie informacji związanych z usługami sprzątania ulic,
usuwanie graffiti, konserwacja dróg, czyszczenie elewacji budynków,
39 zbiór odpadów, transport odpadów, składowanie odpadów, usuwanie odpadów, gromadzenie odpadów, zbieranie odpadów przemysłowych, zbieranie płynnych odpadów, usługi wywozu odpadów,
zbieranie odpadów komercyjnych, zbieranie odpadów domowych,
zbieranie kontenerów na odpady, transport odpadów na wysypiska,
transport i przechowywanie odpadów, wynajem pojemników do przechowywania odpadów, wynajmowanie pojemników do transportu
odpadów, zbieranie pojemników na materiały odpadowe, obsługa
w zakresie gospodarowania odpadkami, zbieranie śmieci, zabieranie
śmieci, 44 usługi koszenia trawników, sadzenie roślin, ogrodnictwo,
ogrodnictwo krajobrazowe, pielęgnacja ogrodów, pielęgnacja ogrodów lub rabat kwiatowych, projektowanie kompozycji kwiatowych,
układanie darni, układanie kwiatów, niszczenie chwastów, informacja
i doradztwo w dziedzinie ogrodnictwa, usługi pielęgnacji roślin, ukła-
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danie sztucznej darni, usługi doradcze w zakresie upraw w związku
z ogrodnictwem, usługi pielęgnowania trawników, rozpylanie ogrodniczych środków chemicznych, usługi w zakresie architektury krajobrazu, cięcie drzew i krzewów, prześwietlanie koron drzew.

(111) 331904
(220) 2020 05 01
(210) 513099
(151) 2020 10 12
(441) 2020 06 15
(732) KOZIOŁ KATARZYNA EWA SYNDYKAT ART ACADEMY,
Tarnów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Syndykat.
(540)

(531) 26.04.04, 26.04.05, 27.05.05, 27.05.17
(510), (511) 3 środki zapachowe do samochodów, 9 magnetyczne
nośniki danych, nagrane dyski, mechanizmy do urządzeń uruchamianych przez wrzucenie monety, sprzęt do przetwarzania danych,
komputery, nagrania dźwięku, obrazu i filmowe utrwalone w formie
zapisanej taśmy filmowej, taśmy video, taśmy magnetycznej, dysków
optycznych, w formacie MP3, w wersji przystosowanej do odtwarzania
w komputerach multimedialnych, w odtwarzaczach CD, DVD, urządzenia do nagrywania, zapisywania, odtwarzania i reprodukcji dźwięku,
obrazu, informacji i zapisu filmowego w formie analogowej i cyfrowej,
audiowizualne urządzenia do nauki, urządzenia do transmisji multimedialnych, programy telewizyjne, audycje, filmy i reportaże utrwalone w formie multimedialnej, pobieralne gry komputerowe, programy
komputerowe, karty magnetyczne, 12 ramki do tablic rejestracyjnych,
okna do samochodów osobowych, części do modyfikowania karoserii
samochodowych sprzedawane w postaci zestawów, części hamulcowe do samochodów, amortyzatory stanowiące części zawieszeń
pojazdów, błotniki jako części do pojazdów lądowych, części do przenoszenia napędu do pojazdów lądowych, części do skrzyń biegów
do pojazdów lądowych, części hamulców do pojazdów z materiałów
mających właściwości cierne, części pędne do pojazdów lądowych,
inne niż pasy, części przekładni zębatych do pojazdów lądowych,
daszki na przednie szyby jako części do pojazdów, daszki przeciwsłoneczne jako części do pojazdów, daszki przeciwsłoneczne stanowiące
części karoserii pojazdów, hamulcowe części do pojazdów, hydrauliczne serwozawory stanowiące części systemów hamulcowych pojazdów, izolowane części nadwozia pojazdów, kierownice jako części
do pojazdów, koła jako części do pojazdów lądowych, koła zębate
tarczowe stanowiące części pojazdów lądowych, korbowody do pojazdów lądowych, inne niż części silników, korby jako części pojazdów
lądowych, lusterka wsteczne jako części do pojazdów, mechanizmy
napędowe jako części pojazdów lądowych, misy olejowe stanowiące
części skrzyń biegów pojazdów lądowych, nieelektryczne pierścienie
sprzęgające jako części do silników pojazdów lądowych, nieelektryczne tuleje sprzęgłowe jako części silników do pojazdów lądowych, osie
jako części pojazdów lądowych, osłony boczne jako części konstrukcyjne pojazdów, osłony masek jako części konstrukcyjne pojazdów,
osłony przeciw owadom jako części konstrukcyjne pojazdów, podnośniki ścianki tylnej skrzyni ładunkowej jako części pojazdów lądowych,
przeguby homokinetyczne jako części pojazdów, przeguby kulowe
jako części pojazdów, ramiona do mechanizmów zwrotniczych jako
części pojazdów, resory piórowe jako części zawieszenia pojazdów
lądowych, rozpórki zawieszenia jako części do pojazdów, skrzynie
biegów jako części do pojazdów lądowych, sprężyny amortyzacyjne
będące częściami zawieszeń pojazdów, sprężyny śrubowe jako części
zawieszenia pojazdów lądowych, stopnie nadwozia jako części pojazdów lądowych, sztyce jako części do pojazdów, sztyce do siodełek
jako części do pojazdów, szyby przednie jako części pojazdów lądowych, układy hamulcowe do pojazdów i części do nich, wałki turbin
jako części pojazdów lądowych, wielowypustowe chwyty wierteł
jako części przekładni zębatych pojazdów lądowych, wielowypusty
kwadratowe jako części przekładni zębatej pojazdów lądowych, wielowypusty przesuwne jako części przekładni zębatych pojazdów lądowych, wsporniki fartucha błotnika jako konstrukcyjne części pojazdów, wycieraczki do przednich szyb pojazdów jako części pojazdów,
zbiorniki metalowe jako części do pojazdów, zbiorniki niemetalowe
jako części do pojazdów, zbiorniki stanowiące części sprzęgieł do po-

jazdów lądowych, zbiorniki stanowiące części układów hamulcowych
do pojazdów, 25 odzież, odzież damska, odzież męska, koszulki, bluzy,
bluzy z kapturem, t-shirty, bluzki, spodnie, czapki jako nakrycia głowy,
daszki jako nakrycia głowy, termoaktywne nakrycia głowy, 27 dywaniki podłogowe do samochodów, 35 usługi sprzedaży detalicznej
w zakresie akcesoriów samochodowych, usługi sprzedaży hurtowej
w zakresie akcesoriów samochodowych, usługi sprzedaży hurtowej
w zakresie części samochodowych, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie części samochodowych, dystrybucja materiałów reklamowych,
rozpowszechnianie materiałów reklamowych, publikowanie materiałów reklamowych, produkcja materiałów reklamowych i reklam,
rozpowszechnianie materiałów reklamowych w Internecie, usługi
sprzedaży detalicznej w związku z odzieżą, usługi sprzedaży hurtowej
w związku z odzieżą, usługi sprzedaży detalicznej w związku z gadżetami reklamowymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku z gadżetami
reklamowymi, 41 organizacja imprez rozrywkowych, planowanie specjalnych imprez, publikacja kalendarzy imprez, organizowanie imprez
rekreacyjnych, zapewnianie imprez rekreacyjnych, informacja o imprezach rozrywkowych, prowadzenie imprez rozrywkowych, prezentacja imprez rozrywkowych na żywo, realizacja imprez rozrywkowych
na żywo, prowadzenie imprez rozrywkowych na żywo, rezerwacja
miejsc na imprezy rozrywkowe, obsługa gości na imprezach rozrywkowych, usługi rezerwacji biletów i rezerwacji miejsc na wydarzenia
rozrywkowe, produkcja widowisk, produkcja nagrań wideo, produkcja
prezentacji audiowizualnych, produkcja widowisk na żywo.

(111) 331905
(220) 2020 05 01
(210) 513100
(151) 2020 10 12
(441) 2020 06 15
(732) MAVEO COMPONENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Droszew (PL)
(540) (znak słowny)
(540) MAVEO
(510), (511) 12 opony, opony pneumatyczne, opony do pojazdów,
opony do samochodów, opony do motocykli, opony do autobusów, opony do pojazdów dostawczych, opony do pojazdów dwukołowych, opony do pojazdów ciężarowych, opony pneumatyczne
do samochodów, opony do pojazdów lądowych, opony do pojazdów rolniczych, opony do kół pojazdów, opony do pojazdów mechanicznych, opony z kolcami do pojazdów, opony do kół pojazdów
leśnych, opony pełne do kół pojazdów, opony do kół pojazdów mechanicznych, opony z pełnej gumy do kół pojazdów, opony z kolcami
wspomagające przyczepność pojazdów na śniegu, opony z kolcami
wspomagające przyczepność pojazdów na lodzie, korpusy opon,
bieżnikowane opony, opony regenerowane, bieżniki opon, bieżniki
do opon, gumowe bieżniki opon, bieżniki opon gumowe, zewnętrzne powłoki opony do opon pneumatycznych, 35 usługi sprzedaży
hurtowej opon, usługi sprzedaży detalicznej opon.
(111) 331906
(220) 2020 05 01
(210) 513102
(151) 2020 10 12
(441) 2020 06 15
(732) CENGIEL PAWEŁ KRZYSZTOF SEO-WWW, Przemyśl (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) seo-www.pl
(540)

(591) czarny, niebieski
(531) 29.01.04, 29.01.08, 26.04.01, 27.05.05
(510), (511) 35 usługi w zakresie pozycjonowania marki, marketing
internetowy, usługi konsultingowe w zakresie marketingu internetowego, usługi marketingowe za pośrednictwem wyszukiwarek internetowych, promocja, reklama i marketing stron internetowych on-line,
promowanie towarów i usług osób trzecich za pośrednictwem reklam
na stronach internetowych, zarządzanie sprzedażą i bazą klientów,
zarządzanie relacjami z klientami, zarządzanie programami lojalności
klientów i programami motywacyjnymi, usługi w zakresie przeprowadzania badań rynkowych dotyczących lojalności klientów, usługi outsourcingu w zakresie zarządzania relacjami z klientami, skomputeryzowane gromadzenie indeksów klientów, promowanie towarów i usług
osób trzecich poprzez preferowany przez klienta program, usługi outsourcingu w dziedzinie operacji z zakresu działalności gospodarczej,
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promocja sprzedaży, administrowanie sprzedażą, usługi w zakresie
administrowania działalnością gospodarczą w celu obsługi transakcji
sprzedaży dokonywanych za pomocą Internetu, wsparcie w dziedzinie promocji biznesu, zarządzanie działalnością handlową, zarządzanie działalnością gospodarczą, organizacja zarządzania działalnością
gospodarczą, pomoc w zarządzaniu działalnością gospodarczą, doradztwo w zakresie zarządzania działalnością handlową, doradztwo
w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, pomoc w zakresie
zarządzania działalnością handlową, pomoc w zakresie zarządzania
działalnością gospodarczą, usługi handlu detalicznego lub hurtowego
on-line w zakresie usług cyfrowych lub internetowych.

(111) 331907
(220) 2020 04 24
(210) 513105
(151) 2020 10 12
(441) 2020 06 08
(732) SOLINEA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Elizówka (PL)
(540) (znak słowny)
(540) DEXAVIS
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne do oczu o działaniu przeciwzapalnym.
(111) 331908
(220) 2020 05 06
(210) 513106
(151) 2020 10 13
(441) 2020 06 15
(732) SMP AGRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	Adglue
(540)

(591) czarny, biały, ciemnożółty
(531) 26.04.09, 26.04.10, 26.04.15, 26.04.18, 27.05.01, 27.05.05,
26.01.03, 26.01.15, 05.09.19, 29.01.13
(510), (511) 1 adjuwanty, nieprzeznaczone do celów medycznych
lub weterynaryjnych, chemiczne środki wspomagające do użytku
w ogrodnictwie, chemiczne środki wspomagające do użytku w rolnictwie, 5 pestycydy.
(111) 331909
(220) 2020 05 06
(210) 513108
(151) 2020 10 14
(441) 2020 06 15
(732) JOHN DOG GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Komorniki (PL)
(540) (znak słowny)
(540) VetFerus
(510), (511) 31 karmy i pasze dla zwierząt, karma dla kotów, preparaty
spożywcze dla kotów, przysmaki dla kotów, ściółka dla kotów, karma
dla psów, preparaty spożywcze dla psów, przysmaki dla psów.
(111) 331910
(220) 2020 05 06
(210) 513110
(151) 2020 10 12
(441) 2020 06 08
(732) SMP AGRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	AminoBIO LIDER
(540)

(591) zielony, biały, czarny, ciemnożółty
(531) 27.05.01, 29.01.14, 26.11.13, 05.03.13, 05.03.14
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(510), (511) 1 nawozy, chemiczne środki wspomagające do użytku
w rolnictwie, chemiczne środki wspomagające do użytku w ogrodnictwie, nawozy dla rolnictwa, nawozy i produkty chemiczne przeznaczone dla rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa, 5 pestycydy, pestycydy rolnicze, pestycydy do celów ogrodniczych.

(111) 331911
(220) 2020 05 04
(210) 513113
(151) 2020 10 14
(441) 2020 06 15
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWOHANDLOWE VOIGT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zabrze-Helenka (PL)
(540) (znak słowny)
(540) VIMEDIN
(510), (511) 3 środki i preparaty do mycia, detergenty, mydła, żele myjące, środki i preparaty do czyszczenia, środki i preparaty neutralizujące i konserwujące (zawarte w klasie 3), uniwersalne środki i preparaty
czyszczące, środki do szorowania, preparaty myjące do powierzchni wodoodpornych, preparaty do ręcznego mycia naczyń, środki
do mycia sprzętów gastronomicznych, detergenty do zmywarek,
środki do czyszczenia metali, zwłaszcza stali szlachetnej, antypoślizgowe płyny do podłóg, pasty do podłóg i mebli, preparaty do zmywania pasty do podłóg, preparaty konserwujące do podłóg, preparaty antystatyczne do celów domowych, preparaty do polerowania,
środki do nadawania połysku, preparaty do usuwania farby, preparaty do usuwania kamienia kotłowego dla gospodarstwa domowego,
preparaty do odtłuszczania inne niż stosowane w procesach produkcyjnych, preparaty do usuwania rdzy, preparaty do odwapniania
i odkamieniania do celów domowych, preparaty zapobiegające osadzaniu się kamienia, rdzy lub zatłuszczeń, preparaty do odtykania
przewodów kanalizacyjnych i zlewów, środki do czyszczenia rur kanalizacyjnych, ziewów i toalet, preparaty czyszczące do piekarników,
preparaty czyszczące do samochodów, szampony samochodowe,
preparaty do czyszczenia szkła i luster, preparaty do usuwania pleśni,
preparaty do prania, odplamiacze, zmiękczacze do tkanin, dodatki
do prania, preparaty do wybielania, krochmal do prania, preparaty
do prania do suszarek, preparaty czyszczące do dywanów, produkty toaletowe, środki zapachowe do celów domowych, wszystkie
wyżej wymienione towary z lub bez składników dezynfekujących,
5 środki odkażające, środki dezynfekujące na użytek domowy, dla
celów higienicznych bądź sanitarnych, mydła dezynfekujące, płyny
dezynfekujące [inne niż mydło], preparaty antybakteryjne, antyseptyki, środki bakteriobójcze, środki zwalczające pasożyty, preparaty
do niszczenia robactwa i szkodników, herbicydy, fungicydy, algicydy,
insektycydy, pestycydy, środki odstraszające owady, toaletowe środki sanitarne, detergenty do celów medycznych, roztwory odkażające
do wycierania powierzchni, preparaty i substancje do odświeżania
i oczyszczania powietrza, odświeżacze zapachu do tkanin, dywanów
i pomieszczeń, odświeżacze do toalet.
(111) 331912
(220) 2020 05 06
(210) 513114
(151) 2020 10 14
(441) 2020 06 15
(732) WRÓBLEWSKA-RAJCZAKOWSKA DOROTA ANNA MENTOR
MARKI, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Mentor Marki
(540)

(591) biały, niebieski
(531) 26.04.05, 26.04.16, 26.04.18, 10.03.04, 27.05.01, 27.05.05,
29.01.12, 24.15.15
(510), (511) 9 publikacje elektroniczne, do pobrania, środki edukacyjne do pobrania, pliki multimedialne do pobrania, nagrania wideo
do pobrania, podcasty do pobrania, 16 materiały piśmienne, publikacje drukowane, publikacje edukacyjne, materiały szkoleniowe
i instruktażowe (z wyjątkiem aparatów), drukowane ulotki informacyjne, 35 doradztwo w zakresie public relations, doradztwo w dzie-
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dzinie strategii komunikacyjnych public relations, usługi w zakresie
tworzenia marki, usługi w zakresie strategii rozwoju marki, doradztwo związane z rozwojem wizerunku firmy, doradztwo reklamowe
i marketingowe, doradztwo w zakresie tożsamości przedsiębiorstwa,
doradztwo w zakresie planowania kariery, doradztwo biznesowe
w zakresie marketingu strategicznego, doradztwo w zakresie usług
reklamowych i promocyjnych, doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych w reklamie, opracowywanie strategii i pomysłów
marketingowych, opracowywanie kampanii promocyjnych, opracowywanie i realizacja planów i koncepcji medialnych i reklamowych,
usługi relacji z mediami, doradztwo marketingowe w zakresie mediów społecznościowych, usługi reklamowe i promocyjne [publicity],
usługi w zakresie tworzenia marki (reklama i promocja), 41 nauczanie
i szkolenia, szkolenia w dziedzinie biznesu, szkolenia w zakresie technik komunikacyjnych, szkolenia z zakresu public relations, szkolenia
w zakresie umiejętności biznesowych, szkolenie związane z karierą
zawodową, przygotowanie prezentacji do celów szkoleniowych, kursy szkoleniowe w zakresie rozwoju osobistego, zapewnianie kursów
szkoleniowych w zakresie samoświadomości, doradztwo zawodowe
i coaching [doradztwo szkoleniowe i edukacyjne], trening umiejętności zawodowych.

(111) 331913
(220) 2020 05 04
(210) 513115
(151) 2020 10 14
(441) 2020 06 15
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWOHANDLOWE VOIGT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zabrze-Helenka (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) VIMEDIN ANTISEPTIC
(540)

(531) 26.04.09, 26.04.14, 26.04.18, 02.09.14, 27.05.05
(510), (511) 3 środki i preparaty do mycia, detergenty, mydła, żele myjące, środki i preparaty do czyszczenia, środki i preparaty neutralizujące i konserwujące (zawarte w klasie 3), uniwersalne środki i preparaty
czyszczące, środki do szorowania, preparaty myjące do powierzchni wodoodpornych, preparaty do ręcznego mycia naczyń, środki
do mycia sprzętów gastronomicznych, detergenty do zmywarek,
środki do czyszczenia metali, zwłaszcza stali szlachetnej, antypoślizgowe płyny do podłóg, pasty do podłóg i mebli, preparaty do zmywania pasty do podłóg, preparaty konserwujące do podłóg, preparaty antystatyczne do celów domowych, preparaty do polerowania,
środki do nadawania połysku, preparaty do usuwania farby, preparaty do usuwania kamienia kotłowego dla gospodarstwa domowego,
preparaty do odtłuszczania inne niż stosowane w procesach produkcyjnych, preparaty do usuwania rdzy, preparaty do odwapniania
i odkamieniania do celów domowych, preparaty zapobiegające osadzaniu się kamienia, rdzy lub zatłuszczeń, preparaty do odtykania
przewodów kanalizacyjnych i zlewów, środki do czyszczenia rur kanalizacyjnych, ziewów i toalet, preparaty czyszczące do piekarników,
preparaty czyszczące do samochodów, szampony samochodowe,
preparaty do czyszczenia szkła i luster, preparaty do usuwania pleśni,
preparaty do prania, odplamiacze, zmiękczacze do tkanin, dodatki
do prania, preparaty do wybielania, krochmal do prania, preparaty
do prania do suszarek, preparaty czyszczące do dywanów, produkty toaletowe, środki zapachowe do celów domowych, wszystkie
wyżej wymienione towary z lub bez składników dezynfekujących,
5 środki odkażające, środki dezynfekujące na użytek domowy, dla
celów higienicznych bądź sanitarnych, mydła dezynfekujące, płyny
dezynfekujące [inne niż mydło], preparaty antybakteryjne, antyseptyki, środki bakteriobójcze, środki zwalczające pasożyty, preparaty

do niszczenia robactwa i szkodników, herbicydy, fungicydy, algicydy,
insektycydy, pestycydy, środki odstraszające owady, toaletowe środki sanitarne, detergenty do celów medycznych, roztwory odkażające
do wycierania powierzchni, preparaty i substancje do odświeżania
i oczyszczania powietrza, odświeżacze zapachu do tkanin, dywanów
i pomieszczeń, odświeżacze do toalet.

(111) 331914
(220) 2020 05 04
(210) 513116
(151) 2020 10 14
(441) 2020 06 15
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWOHANDLOWE VOIGT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zabrze-Helenka (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) VIMEDIN ANTISEPTIC
(540)

(591) biały, fioletowy
(531) 02.09.14, 26.04.09, 26.04.14, 26.04.18, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.12
(510), (511) 3 środki i preparaty do mycia, detergenty, mydła, żele myjące, środki i preparaty do czyszczenia, środki i preparaty neutralizujące i konserwujące (zawarte w klasie 3), uniwersalne środki i preparaty
czyszczące, środki do szorowania, preparaty myjące do powierzchni wodoodpornych, preparaty do ręcznego mycia naczyń, środki
do mycia sprzętów gastronomicznych, detergenty do zmywarek,
środki do czyszczenia metali, zwłaszcza stali szlachetnej, antypoślizgowe płyny do podłóg, pasty do podłóg i mebli, preparaty do zmywania pasty do podłóg, preparaty konserwujące do podłóg, preparaty antystatyczne do celów domowych, preparaty do polerowania,
środki do nadawania połysku, preparaty do usuwania farby, preparaty do usuwania kamienia kotłowego dla gospodarstwa domowego,
preparaty do odtłuszczania inne niż stosowane w procesach produkcyjnych, preparaty do usuwania rdzy, preparaty do odwapniania
i odkamieniania do celów domowych, preparaty zapobiegające osadzaniu się kamienia, rdzy lub zatłuszczeń, preparaty do odtykania
przewodów kanalizacyjnych i zlewów, środki do czyszczenia rur kanalizacyjnych, zlewów i toalet, preparaty czyszczące do piekarników,
preparaty czyszczące do samochodów, szampony samochodowe,
preparaty do czyszczenia szkła i luster, preparaty do usuwania pleśni,
preparaty do prania, odplamiacze, zmiękczacze do tkanin, dodatki
do prania, preparaty do wybielania, krochmal do prania, preparaty
do prania do suszarek, preparaty czyszczące do dywanów, produkty toaletowe, środki zapachowe do celów domowych, wszystkie
wyżej wymienione towary z lub bez składników dezynfekujących,
5 środki odkażające, środki dezynfekujące na użytek domowy, dla
celów higienicznych bądź sanitarnych, mydła dezynfekujące, płyny
dezynfekujące [inne niż mydło], preparaty antybakteryjne, antyseptyki, środki bakteriobójcze, środki zwalczające pasożyty, preparaty
do niszczenia robactwa i szkodników, herbicydy, fungicydy, algicydy,
insektycydy, pestycydy, środki odstraszające owady, toaletowe środki sanitarne, detergenty do celów medycznych, roztwory odkażające
do wycierania powierzchni, preparaty i substancje do odświeżania
i oczyszczania powietrza, odświeżacze zapachu do tkanin, dywanów
i pomieszczeń, odświeżacze do toalet.
(111) 331915
(220) 2020 05 06
(210) 513122
(151) 2020 10 14
(441) 2020 06 15
(732) WP LAW KANCELARIA PRAWNA WOŹNICCY PISKOREK
SPÓŁKA JAWNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WP LAW
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(540)

(591) granatowy
(531) 27.05.01, 27.05.05, 27.05.22, 29.01.04
(510), (511) 41 szkolenia z zakresu świadczenia usług prawnych, kursy szkoleniowe w dziedzinie prawa, usługi edukacyjne dla dorosłych
dotyczące prawa, publikowanie dokumentów z dziedziny szkolenia,
nauki, prawa publicznego i spraw socjalnych, 45 usługi adwokackie,
usługi adwokatów, doradztwo prawne, doradztwo w sporach sądowych, dostarczanie informacji prawnych, mediacja [usługi prawne],
organizowanie świadczenia usług prawnych, pomoc prawna przy
tworzeniu umów, porady prawne i zastępstwo procesowe, pośrednictwo w procedurach prawnych, profesjonalne usługi doradcze
dotyczące zagadnień prawnych, rozstrzyganie spraw spornych, sporządzanie ekspertyz prawnych, sporządzanie protokołów sądowych,
udostępnianie informacji dotyczących usług prawnych za pośrednictwem strony internetowej, usługi alternatywnego rozwiązywania
sporów, udzielanie informacji sądowych, udzielanie opinii prawnych
przez ekspertów, udzielanie informacji związanej ze sprawami prawnymi, usługi doradcze w zakresie prawa, usługi prawne pro bono,
usługi prawne świadczone w związku z procesami sądowymi, usługi
prawne związane z negocjacją kontraktów dla osób trzecich, usługi
radców prawnych, usługi w zakresie pomocy prawnej, usługi w zakresie przygotowywania dokumentów prawnych, usługi wsparcia
prawnego, usługi arbitrażu, mediacji i rozstrzygania sporów.
(111) 331916
(220) 2020 05 04
(210) 513135
(151) 2020 10 14
(441) 2020 06 15
(732) JANUS PRZEMYSŁAW KANCELARIA ADWOKACKA, Toruń (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PRZEMYSŁAW JANUS ADWOKAT
(540)

(591) biały, jasnoniebieski, niebieski, ciemnoniebieski
(531) 03.07.21, 03.07.24, 27.05.01, 03.07.17, 29.01.12
(510), (511) 45 usługi adwokackie.
(111) 331917
(220) 2020 05 04
(210) 513136
(151) 2020 10 14
(441) 2020 06 15
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWOHANDLOWE VOIGT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zabrze-Helenka (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) VOIGT
(540)

(531) 27.05.01, 26.11.01
(510), (511) 3 środki i preparaty do mycia, detergenty, mydła, żele myjące, środki i preparaty do czyszczenia, środki i preparaty neutralizujące i konserwujące (zawarte w klasie 3), uniwersalne środki i preparaty
czyszczące, środki do szorowania, preparaty myjące do powierzchni
wodoodpornych, preparaty do ręcznego mycia naczyń, środki do mycia
sprzętów gastronomicznych, detergenty do zmywarek, środki do czyszczenia metali, zwłaszcza stali szlachetnej, antypoślizgowe płyny do podłóg, pasty do podłóg i mebli, preparaty do zmywania pasty do podłóg,
preparaty konserwujące do podłóg, preparaty antystatyczne do celów
domowych, preparaty do polerowania, środki do nadawania połysku,
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preparaty do usuwania farby, preparaty do usuwania kamienia kotłowego dla gospodarstwa domowego, preparaty do odtłuszczania inne
niż stosowane w procesach produkcyjnych, preparaty do usuwania
rdzy, preparaty do odwapniania i odkamieniania do celów domowych,
preparaty zapobiegające osadzaniu się kamienia, rdzy lub zatłuszczeń,
preparaty do odtykania przewodów kanalizacyjnych i zlewów, środki
do czyszczenia rur kanalizacyjnych, ziewów i toalet, preparaty czyszczące do piekarników, preparaty czyszczące do samochodów, szampony
samochodowe, preparaty do czyszczenia szkła i luster, preparaty do usuwania pleśni, preparaty do prania, odplamiacze, zmiękczacze do tkanin,
dodatki do prania, preparaty do wybielania, krochmal do prania, preparaty do prania do suszarek, preparaty czyszczące do dywanów, produkty
toaletowe, środki zapachowe do celów domowych, wszystkie wyżej wymienione towary z lub bez składników dezynfekujących, 5 środki odkażające, środki dezynfekujące na użytek domowy, dla celów higienicznych
bądź sanitarnych, mydła dezynfekujące, płyny dezynfekujące [inne niż
mydło], preparaty antybakteryjne, antyseptyki, środki bakteriobójcze,
środki zwalczające pasożyty, preparaty do niszczenia robactwa i szkodników, herbicydy, fungicydy, algicydy, insektycydy, pestycydy, środki
odstraszające owady, toaletowe środki sanitarne, detergenty do celów
medycznych, roztwory odkażające do wycierania powierzchni, preparaty i substancje do odświeżania i oczyszczania powietrza, odświeżacze
zapachu do tkanin, dywanów i pomieszczeń, odświeżacze do toalet, 21
sprzęt i przyrządy do utrzymywania czystości, narzędzia do czyszczenia
uruchamiane ręcznie, ściągacze gumowe z uchwytami, rękawice do prac
domowych, mopy, końcówki do mopów, wiadra do mopów, wiadra
do użytku w gospodarstwie domowym, wyżymaczki do mopów, aparatura do aromatyzowania powietrza, dozowniki do detergentów, gąbki
do użytku domowego, ścierki i ściereczki do czyszczenia, mycia, polerowania i szorowania, ścierki do podłóg, szczotki do celów domowych,
szczotki do mycia, czyszczenia i szorowania, szczotki do zamiatania, szufelki do zmiatania, 35 usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w związku
z preparatami, sprzętem i artykułami do czyszczenia, sprzątania i mycia,
37 serwis i naprawa sprzętu i urządzeń do sprzątania, mycia i dozowania
detergentów, 41 usługi szkoleniowe i doradztwo dotyczące sprzątania
i utrzymywania czystości, szkolenia praktyczno-teoretyczne z zakresu
profesjonalnego utrzymania czystości.

(111) 331918
(220) 2020 05 07
(210) 513143
(151) 2020 10 15
(441) 2020 06 15
(732) KLAJA MACIEJ, KLAJA MATEUSZ BRACIA KLAJA-ŚWIAT
CARAVANINGU SPÓŁKA CYWILNA, Bieruń (PL)
(540) (znak słowny)
(540) STERISOFT
(510), (511) 3 aerozole czyszczące, aerozole do odświeżania i oczyszczania skóry, mydła, mydła w postaci żelu, mydła w płynie, preparaty do mycia rąk, środki do mycia rak, żele do kąpieli i pod prysznic
nie do celów medycznych, balsamy oczyszczające, chusteczki nasączone preparatem do oczyszczania skóry, nielecznicze płyny do oczyszczania skóry, płyny oczyszczające, 5 mydła dezynfekujące, środki dezynfekujące do użytku domowego, płyny dezynfekujące [inne niż mydło],
antybakteryjne płyny do rąk, antyseptyki, preparaty antybakteryjne,
środki bakteriobójcze, spraye antybakteryjne, preparaty do dezynfekcji
rąk, środki dezynfekujące, którymi nasączane są chusteczki, mydła lecznicze, mydła antybakteryjne, antybakteryjne środki do mycia rąk.
(111) 331919
(220) 2020 05 07
(210) 513150
(151) 2020 10 14
(441) 2020 06 15
(732) SMP AGRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Impro Extra
(540)

(591) czarny, biały, ciemnożółty, pomarańczowy, ciemnoróżowy
(531) 26.01.01, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.15
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(510), (511) 1 adjuwanty, nieprzeznaczone do celów medycznych lub
weterynaryjnych, chemiczne środki wspomagające do użytku w ogrodnictwie, chemiczne środki wspomagające do użytku w rolnictwie, 5 pestycydy, pestycydy do celów ogrodniczych, pestycydy rolnicze.

(111) 331920
(220) 2020 05 07
(151) 2020 10 14
(441) 2020 06 22
(732) FUNDACJA SZTUKA WOLNOŚCI, Idzbark (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Sztuka Wolności
(540)

(210) 513194

warsztaty w celach edukacyjnych, warsztaty w celach kulturalnych,
seminaria edukacyjne, seminaria, prezentowanie programów radiowych, montaż programów radiowych, realizacja transmisji radiowych,
przygotowywanie programów radiowych, usługi edukacyjne świadczone przez radio, produkcja radiowa, filmowa i telewizyjna, produkcja programów radiowych i telewizyjnych, produkcja przedstawień
i programów radiowych i telewizyjnych, obsługa sprzętu wideo i audio do produkcji programów radiowych i telewizyjnych.

(111) 331923
(220) 2020 05 08
(210) 513215
(151) 2020 10 14
(441) 2020 06 22
(732)	NOGLIK BARBARA FIRMA USŁUGOWA TABAXI,
Tarnowskie Góry (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) radio taxitg.pl
(540)

(591) biały, ciemnoniebieski, niebieski, jasnoniebieski, jasnoszary,
ciemnoszary, czarny
(531) 03.07.16, 03.07.17, 03.07.21, 03.07.22, 03.07.24, 27.05.01,
27.05.08, 29.01.15
(510), (511) 9 nagrania wideo, nagrania dźwiękowe, nagrania cyfrowe, nagrania multimedialne, płyty [nagrania dźwiękowe], nagrania
audio i wideo, 16 książki, książki edukacyjne, książki informacyjne, kalendarze ścienne, 35 administrowanie i organizacja usług sprzedaży
wysyłkowej, zawieranie transakcji handlowych na rzecz innych, przez
sklepy online, sługi w zakresie zamówień online, usługi handlu detalicznego w odniesieniu do akcesoriów odzieżowych, usługi handlu
detalicznego w zakresie akcesoriów mody, usługi sklepów detalicznych online obejmujące odzież, 41 warsztaty w celach szkoleniowych,
warsztaty w celach edukacyjnych, warsztaty w celach kulturalnych,
seminaria edukacyjne, seminaria, prezentowanie programów radiowych, montaż programów radiowych, realizacja transmisji radiowych,
przygotowywanie programów radiowych, usługi edukacyjne świadczone przez radio, produkcja radiowa, filmowa i telewizyjna, produkcja programów radiowych i telewizyjnych, produkcja przedstawień
i programów radiowych i telewizyjnych, obsługa sprzętu wideo i audio do produkcji programów radiowych i telewizyjnych.
(111) 331921
(220) 2020 05 07
(151) 2020 10 14
(441) 2020 06 22
(732) OPTIM-GLASS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) OPTIM-GLASS
(510), (511) 19 szyby zespolone dla budownictwa.

(210) 513198

(591) biały, czarny, czerwony
(531) 06.07.01, 27.05.01, 27.05.02, 27.05.03, 29.01.13
(510), (511) 39 usługi w zakresie pomocy drogowej (holowanie), usługi transportu pasażerskiego i towarowego, wynajmowanie pojazdów
mechanicznych, usługi informacji o transporcie, usługi pośrednictwa
w transporcie, organizowanie podróży, usługi dostarczania przesyłek
i towarów, usługi przeprowadzek, usługi przewozu osób, usługi taksówek osobowych, towarów, usługi taksówek bagażowych, usługi konsultacyjne związane z transportem, skomputeryzowane planowanie
związane z transportem, transport pasażerów mikrobusem, organizacja transportu osobowego na rzecz osób trzecich za pośrednictwem
aplikacji, organizacja transportu osobowego na rzecz osób trzecich
poprzez aplikację online, doradztwo w zakresie transportu taksówkowego, dostarczanie korespondencji, dostarczanie przesyłek, dostarczanie paczek, dostarczanie towarów jako zaopatrzenie, dostarczanie
towarów zamówionych korespondencyjnie, dostarczanie kwiatów,
przewóz zwierząt, śledzenie pojazdów do przewozu pasażerów przy
użyciu komputera lub systemów globalnego pozycjonowania [informacja o transporcie], usługi kurierskie [listy lub towary], usługi nawigacji transportu, usługi w przeprowadzkach, usługi ratownictwa.

(111) 331922
(220) 2020 05 08
(151) 2020 10 14
(441) 2020 06 22
(732) ŻMIJEWSKA OLGA CPP, Idzbark (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Zdrowy Wieśniak
(540)

(210) 513203

(111) 331924
(220) 2020 05 08
(210) 513228
(151) 2020 10 14
(441) 2020 06 15
(732) KROKUS PRZETWÓRNIA OWOCÓW I WARZYW CZESŁAW
CARYK SPÓŁKA JAWNA, Pająków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) jem jem
(540)

(531) 07.01.09, 07.01.24, 05.11.11, 27.05.01
(510), (511) 9 nagrania wideo, nagrania dźwiękowe, nagrania cyfrowe, nagrania multimedialne, płyty [nagrania dźwiękowe], nagrania
audio i wideo, 16 książki, książki edukacyjne, książki informacyjne, kalendarze ścienne, 35 administrowanie i organizacja usług sprzedaży
wysyłkowej, zawieranie transakcji handlowych na rzecz innych, przez
sklepy online, usługi w zakresie zamówień online, usługi handlu detalicznego w odniesieniu do akcesoriów odzieżowych, usługi handlu
detalicznego w zakresie akcesoriów mody, usługi sklepów detalicznych online obejmujące odzież, 41 warsztaty w celach szkoleniowych,

(591) kremowy, bordowy
(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.08, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.17,
27.05.24, 19.03.01, 26.04.02, 26.04.05, 26.01.01, 26.01.03, 26.01.18,
26.01.20
(510), (511) 29 przetworzone owoce, grzyby, warzywa, orzechy i nasiona roślin strączkowych.
(111) 331925
(220) 2020 05 08
(210) 513229
(151) 2020 10 14
(441) 2020 06 29
(732)	HALASZ KATARZYNA MUZYKĄCIK, Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) muzykącik muzyczny kącik inspiracji
(540)

(591) szary, różowy, zielony, biały, turkusowy
(531) 26.11.03, 26.11.08, 27.05.01, 27.05.03, 27.05.05, 29.01.15
(510), (511) 41 organizacja wystaw w celach edukacyjnych, organizacja wystaw w celach szkoleniowych, organizowanie i prowadzanie
konferencji edukacyjnych, organizowanie konferencji w celach edukacyjnych, organizowanie konferencji edukacyjnych, prowadzenie
konferencji edukacyjnych, organizacja konferencji edukacyjnych,
organizacja i przeprowadzanie seminariów szkoleniowych, organizowanie i prowadzanie konferencji i seminariów, organizowanie
i prowadzenie seminariów, organizowanie seminariów, organizowanie seminariów dotyczących edukacji, organizowanie seminariów
związanych z edukacją, organizowanie seminariów i konferencji,
organizowanie seminariów w celach edukacyjnych, organizowanie
seminariów edukacyjnych, planowanie seminariów w celach edukacyjnych, organizacja sympozjów dotyczących edukacji, organizacja
sympozjów dotyczących szkoleń, organizowanie sympozjów edukacyjnych, organizowanie konferencji dotyczących edukacji, organizowanie konferencji dotyczących szkoleń, organizowanie konferencji,
organizowanie kongresów i konferencji w celach kulturalnych i edukacyjnych, organizowanie i prowadzenie wykładów w celach edukacyjnych, organizowanie i prowadzenie wykładów, organizowanie
i prowadzenie wykładów w celach szkoleniowych, organizacja konkursów edukacyjnych, organizacja konkursów muzycznych, organizowanie konkursów [edukacja lub rozrywka], organizowanie konkursów w celach edukacyjnych, organizowanie konkursów w celach
szkoleniowych, organizowanie konkursów w celach kulturalnych, organizowanie konkursów za pośrednictwem Internetu, organizowanie
pokazów w celach szkoleniowych, organizowanie pokazów w celach
edukacyjnych, organizowanie wykładów, organizowanie wykładów
edukacyjnych, organizowanie wystaw do celów edukacyjnych, organizowanie wystaw do celów rozrywkowych, organizowanie i prowadzenie wystaw w celach edukacyjnych, organizowanie i prowadzenie
wystaw w celach szkoleniowych, organizowanie wystaw edukacyjnych, organizowanie wystaw w celach kulturalnych lub edukacyjnych, organizowanie wystaw w celach szkoleniowych, organizowanie
zjazdów edukacyjnych, organizowanie zjazdów w celach edukacyjnych, organizowanie zjazdów w celach szkoleniowych, planowanie
konferencji w celach edukacyjnych, planowanie wykładów w celach
edukacyjnych, prezentowanie ścieżek dźwiękowych filmów wideo,
prowadzenie seminariów szkoleniowych, prowadzenie wystaw w celach edukacyjnych, prowadzenie zjazdów w celach rozrywkowych,
przeprowadzanie konwencji, przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie seminariów, przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie sympozjów, przygotowywanie seminariów dotyczących szkoleń,
montaż lub nagrywanie dźwięku i obrazu, nagrywanie i produkcja
nagrań dźwiękowych, nagrywanie muzyki, nagrywanie na taśmach
wideo, nagrywanie taśm wideo, opracowywanie sprawozdań w zakresie nauczania, prezentacja nagrań wideo, produkcja edukacyjnych
nagrań dźwiękowych i wideo, produkcja dzieł muzycznych w studio
nagrań, produkcja muzyczna, produkcja muzycznych filmów wideo,
produkcja nagrań audiowizualnych, produkcja nagrań dźwiękowych,
produkcja nagrań dźwiękowych i muzycznych, produkcja nagrań
dźwięku i obrazu na nośnikach dźwięku i obrazu, produkcja nagrań
muzycznych, produkcja nagrań wideo, realizacja nagrań audiowizualnych, badania edukacyjne, doradztwo specjalistyczne w zakresie
edukacji, doradztwo w zakresie szkoleń, edukacja, edukacja przedszkolna, edukacja online z komputerowej bazy danych lub za pomocą
Internetu czy ekstranetów, informacja dotycząca edukacji udzielana on-line z komputerowej bazy danych lub z Internetu, informacja
o edukacji, kształcenie ruchowe dla dzieci w wieku przedszkolnym,
kursy szkoleniowe, kursy szkoleniowe w formie pisemnej, nauczanie
muzyki, nauczanie muzyki za pomocą kursów korespondencyjnych,
nauczanie przedszkolne, nauczanie w szkołach podstawowych, nauczanie wyrównawcze w zakresie mowy, nauczanie wyrównawcze
w zakresie języka, nauka muzyki, nauka śpiewu, opracowywanie kursów edukacyjnych i egzaminów, opracowywanie materiałów edukacyjnych, opracowywanie podręczników edukacyjnych, organizacja
i przeprowadzanie imprez szkoleniowych, organizacja seminariów,
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organizacja i przeprowadzanie warsztatów i seminariów w zakresie
samoświadomości, organizacja warsztatów i seminariów, organizacja
szkoleń, organizacja zajęć, organizowanie i prowadzenie warsztatów
szkoleniowych, organizowanie wystaw w celach edukacyjnych, organizowanie i prowadzenie edukacyjnych grup dyskusyjnych, nie online, organizowanie i prowadzenie spotkań w dziedzinie edukacji,
organizowanie i prowadzenie forów edukacyjnych z udziałem osób,
organizowanie i prowadzenie zajęć, organizowanie imprez edukacyjnych, organizowanie kursów instruktażowych, prowadzenie kursów
instruktażowych, organizowanie kursów korespondencyjnych, prowadzenie kursów korespondencyjnych, organizowanie kursów stosujących metody nauczania programowanego, organizowanie kursów
stosujących metody nauki samodzielnej, organizowanie kursów szkoleniowych, organizowanie kursów szkoleniowych w instytutach dydaktycznych, organizowanie prezentacji do celów edukacyjnych, organizowanie programów szkoleniowych, organizowanie seminariów
szkoleniowych, organizowanie spotkań z dziedziny edukacji, organizowanie szkoleń biznesowych, organizowanie uczestnictwa uczniów
w zajęciach edukacyjnych, organizowanie uczestnictwa uczniów
w kursach edukacyjnych, organizowanie i prowadzenie seminariów
i warsztatów [szkolenia], organizowanie i prowadzenie warsztatów
[szkolenie], organizowanie warsztatów, organizowanie zajęć dydaktycznych, pokazy edukacyjne, pokazy [do celów szkoleniowych],
prowadzenie imprez edukacyjnych, prowadzenie kursów edukacyjnych, prowadzenie kursów, seminariów i warsztatów, prowadzenie
seminariów, przedszkola, przygotowanie prezentacji do celów szkoleniowych, rozpowszechnianie materiałów edukacyjnych, seminaria,
świadczenie usług edukacyjno-rozrywkowych dla dzieci w świetlicach pozalekcyjnych, szkolenia edukacyjne, szkolenia w zakresie
technik komunikacyjnych, szkolenia z zakresu rozumienia muzyki,
udostępnianie informacji dotyczących szkoleń, udostępnianie informacji o nauczaniu on-line, udostępnianie kursów instruktażowych
wspomaganych komputerowo, udzielanie informacji edukacyjnych
online z komputerowej bazy danych lub za pośrednictwem Internetu, udzielanie informacji i przygotowywanie raportów o postępach
związanych z edukacją i szkoleniami, usługi doradcze dotyczące edukacji i szkoleń, usługi doradcze i informacyjne związane z przygotowywaniem, organizowaniem i prowadzeniem warsztatów [szkolenia],
usługi doradztwa dotyczące opracowywania kursów szkoleniowych,
usługi doradztwa edukacyjnego, usługi edukacyjne, usługi edukacyjne świadczone dla dzieci, usługi edukacyjne świadczone dla nauczycieli dzieci, usługi nauczania muzyki, usługi nauki na odległość świadczone online, usługi w zakresie edukacji muzycznej, usługi w zakresie
oświaty [nauczanie], usługi w zakresie przygotowywania programów
nauczania, usługi w zakresie szkolenia nauczycieli, warsztaty w celach
szkoleniowych, wyznaczanie standardów edukacyjnych, zapewnianie pokazów edukacyjnych, zapewnianie seminariów szkoleniowych
online, zapewnianie kursów szkoleniowych online, zapewnianie szkoleń online, organizowanie imprez muzycznych, pisanie piosenek, rozrywka z udziałem muzyki, świadczenie usług rozrywkowych dla dzieci, szkolenia ruchowe dla dzieci, usługi prezentacji audiowizualnych,
usługi prezentacji audiowizualnych do celów edukacyjnych, usługi
rozrywkowe świadczone dla dzieci, usługi rozrywkowe dla dzieci,
usługi w zakresie produkcji muzycznej, muzyczne usługi wydawnicze,
kompozycje muzyczne, usługi w zakresie pisania tekstów piosenek.

(111) 331926
(220) 2020 05 06
(210) 513301
(151) 2020 10 14
(441) 2020 06 29
(732) COLIAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Opatówek (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Colian pomaga
(540)

(591) brązowy, czerwony
(531) 29.01.12, 27.05.01, 02.09.01
(510), (511) 35 administrowanie działalnością gospodarczą, promocja sprzedaży, administrowanie sprzedażą, przeprowadzanie sprze-
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daży aukcyjnej, usługi zarządzania sprzedażą, promocje sprzedaży
w punkcie sprzedaży na rzecz innych, marketing handlowy [inny
niż sprzedaż], doradztwo w zakresie promocji sprzedaży, promocja
sprzedaży dla osób trzecich różnych towarów obejmujących: warzywa (konserwowane, suszone lub gotowane) i ich mieszanki, koncentraty spożywcze na bazie warzyw suszonych jako dodatki do sosów,
zup i potraw kulinarnych, grzyby (konserwowane, suszone lub gotowane), mięso i jego przetwory, drób, dziczyzna, ryby i owoce morza,
wszystkie te produkty również w formie ekstraktów, zupy, galarety,
pasty, konserwy, dania gotowe, mrożone lub odwodnione, ser, preparaty sojowe, oleje spożywcze i tłuszcze, preparaty proteinowe,
kiełbasy, wędliny, zupy, koncentraty, rosół, kostki bulionowe, bulion,
składniki do sporządzania zupy, zioła suszone, marynaty warzywne,
żelatyna spożywcza, galaretki, kawa, herbata, wyroby cukiernicze,
wyroby piekarnicze, słodycze, cukierki, czekolady, czekoladki, czekoladki nadziewane, śliwki w czekoladzie, bakalie w czekoladzie, orzechy w czekoladzie, draże, bomboniery, batony, batony czekoladowe,
ciastka, ciasta, ciasteczka, wafle, wafelki, wafle gofrowe, lizaki, żelki,
żelki z nadzieniem, gumy do żucia, galaretki, galaretki nadziewane,
lody, popkorn, orzechy, pestki, ziarna, bakalie, dodatki cukiernicze,
płatki śniadaniowe, muesli, płatki zbożowe, preparaty z kaszy, pasta, makarony, produkty żywnościowe na bazie ryżu, mąki lub kaszy,
w formie gotowych dań, pizze, kanapki, sosy, sos sojowy, ketchup,
aromaty lub przyprawy do jedzenia, pieprz spożywczy, przyprawy,
panierki, składniki do panierowania mięsa i ryb, paniery do ryb, sosy
sałatkowe, majonez, musztarda, ocet, goździki, sól do konserwowania
żywności, dodatki smakowe do potraw, esencje do artykułów żywnościowych napoje bezalkoholowe, napoje alkoholowe, piwo, oranżady,
toniki, marketing, rozpowszechnianie materiałów reklamowych promujących powyższe towary oraz ich reklama w środkach masowego przekazu, reklama, dystrybucja i rozpowszechnianie materiałów
reklamowych (druków, prospektów, broszur), organizowanie wystaw w celach handlowych lub reklamowych, pozyskiwanie danych
do komputerowych baz danych, reklama za pośrednictwem sieci
komputerowej, reklamy korespondencyjne, reklamy, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, rozpowszechnienie ogłoszeń reklamowych, 36 organizacja zbiórek charytatywnych, zbiórki funduszy
na cele charytatywne, inwestowanie funduszy na cele charytatywne,
usługi charytatywne w zakresie datków pieniężnych, organizowanie
zbiórek charytatywnych [na rzecz osób trzecich], usługi gromadzenia
funduszy na cele charytatywne dla dzieci potrzebujących, gromadzenie funduszy na cele charytatywne za pomocą imprez rozrywkowych,
gromadzenie funduszy i sponsorowanie finansowe, usługi w zakresie
sponsoringu finansowego, organizowanie wydarzeń i działań mających na celu zbieranie funduszy na cele charytatywne, przydzielanie
dotacji pieniężnych dla organizacji charytatywnych, wspieranie podmiotów organizujących wydarzenia i działania mające na celu zbiórki charytatywne, usługi finansowe, 41 edukacja, rozrywka i sport,
organizowanie i prowadzenie loterii, organizowanie i prowadzenie
konkursów, organizowanie konferencji, wystaw i konkursów, usługi
edukacyjne i instruktażowe, imprezy kulturalne, muzyczne widowiska sceniczne wykonywane w miejscach przeznaczonych do występów, nauczanie i szkolenia, obozy rekreacyjne, organizacja i prezentacja widowisk, organizacja i przeprowadzanie imprez rozrywkowych,
organizacja i przeprowadzanie wydarzeń sportowych, organizacja
i przeprowadzanie koncertów muzycznych, organizowanie festynów
w celach edukacyjnych, organizowanie festynów w celach kulturalnych, organizowanie festynów w celach rekreacyjnych, organizowanie festynów w celach rozrywkowych, organizowanie imprez rozrywkowych i kulturalnych, organizowanie imprez sportowych, zawodów
i turniejów sportowych, organizowanie imprez w celach kulturalnych,
rozrywkowych i sportowych, organizowanie kongresów i konferencji w celach kulturalnych i edukacyjnych, organizowanie konkursów,
organizowanie występów na żywo, organizowanie zawodów sportowych i jeździeckich, udostępnianie obiektów i sprzętu do zabaw dla
dzieci, usługi rozrywkowe, zajęcia sportowe i kulturalne.

(111) 331927
(220) 2020 05 12
(210) 513302
(151) 2020 10 14
(441) 2020 06 29
(732)	EMERGOPHARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, KonstancinJeziorna (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) OCTOLIP

(540)

(591) czerwony, żółty, biały
(531) 26.01.01, 24.17.02, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, witaminy do celów leczniczych, minerały do celów leczniczych, mineralne dodatki do żywności, mineralne wody do celów leczniczych, preparaty wspomagające
leczenie, suplementy diety do celów medycznych, dietetyczne środki
spożywcze do celów medycznych, substancje dietetyczne do celów
medycznych, suplementy żywnościowe, suplementy diety i preparaty dietetyczne, preparaty ziołowe do celów medycznych, zioła lecznicze, napary lecznicze, herbatki lecznicze, żywność dla niemowląt,
plastry do celów medycznych, materiały opatrunkowe, okłady do celów medycznych, środki odkażające, preparaty diagnostyczne do celów medycznych, kremy farmaceutyczne, czopki lecznicze, preparaty
enzymatyczne do celów leczniczych, napoje, zioła lecznicze.
(111) 331928
(220) 2020 05 06
(210) 513304
(151) 2020 10 14
(441) 2020 06 29
(732) COLIAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Opatówek (PL)
(540) (znak słowny)
(540) COLIAN POMAGA
(510), (511) 35 administrowanie działalnością gospodarczą, promocja sprzedaży, administrowanie sprzedażą, przeprowadzanie sprzedaży aukcyjnej, usługi zarządzania sprzedażą, promocje sprzedaży
w punkcie sprzedaży na rzecz innych, marketing handlowy [inny
niż sprzedaż], doradztwo w zakresie promocji sprzedaży, promocja
sprzedaży dla osób trzecich różnych towarów obejmujących: warzywa (konserwowane, suszone lub gotowane) i ich mieszanki, koncentraty spożywcze na bazie warzyw suszonych jako dodatki do sosów,
zup i potraw kulinarnych, grzyby (konserwowane, suszone lub gotowane), mięso i jego przetwory, drób, dziczyzna, ryby i owoce morza,
wszystkie te produkty również w formie ekstraktów, zupy, galarety,
pasty, konserwy, dania gotowe, mrożone lub odwodnione, ser, preparaty sojowe, oleje spożywcze i tłuszcze, preparaty proteinowe,
kiełbasy, wędliny, zupy, koncentraty, rosół, kostki bulionowe, bulion,
składniki do sporządzania zupy, zioła suszone, marynaty warzywne,
żelatyna spożywcza, galaretki, kawa, herbata, wyroby cukiernicze,
wyroby piekarnicze, słodycze, cukierki, czekolady, czekoladki, czekoladki nadziewane, śliwki w czekoladzie, bakalie w czekoladzie, orzechy w czekoladzie, draże, bomboniery, batony, batony czekoladowe,
ciastka, ciasta, ciasteczka, wafle, wafelki, wafle gofrowe, lizaki, żelki,
żelki z nadzieniem, gumy do żucia, galaretki, galaretki nadziewane,
lody, popkorn, orzechy, pestki, ziarna, bakalie, dodatki cukiernicze,
płatki śniadaniowe, muesli, płatki zbożowe, preparaty z kaszy, pasta,
makarony, produkty żywnościowe na bazie ryżu, mąki lub kaszy,
w formie gotowych dań, pizze, kanapki, sosy, sos sojowy, ketchup,
aromaty lub przyprawy do jedzenia, pieprz spożywczy, przyprawy,
panierki, składniki do panierowania mięsa i ryb, paniery do ryb, sosy
sałatkowe, majonez, musztarda, ocet, goździki, sól do konserwowania żywności, dodatki smakowe do potraw, esencje do artykułów
żywnościowych napoje bezalkoholowe, napoje alkoholowe, piwo,
oranżady, toniki, marketing, rozpowszechnianie materiałów reklamowych promujących powyższe towary oraz ich reklama w środkach masowego przekazu, reklama, dystrybucja i rozpowszechnianie
materiałów reklamowych (druków, prospektów, broszur), organizowanie wystaw w celach handlowych lub reklamowych, pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, reklamy korespondencyjne, reklamy,
rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, rozpowszechnienie
ogłoszeń reklamowych, 36 organizacja zbiórek charytatywnych,
zbiórki funduszy na cele charytatywne, inwestowanie funduszy
na cele charytatywne, usługi charytatywne w zakresie datków pieniężnych, organizowanie zbiórek charytatywnych [na rzecz osób
trzecich], usługi gromadzenia funduszy na cele charytatywne dla
dzieci potrzebujących, gromadzenie funduszy na cele charytatywne
za pomocą imprez rozrywkowych, gromadzenie funduszy i sponsorowanie finansowe, usługi w zakresie sponsoringu finansowego,
organizowanie wydarzeń i działań mających na celu zbieranie funduszy na cele charytatywne, przydzielanie dotacji pieniężnych dla
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organizacji charytatywnych, wspieranie podmiotów organizujących
wydarzenia i działania mające na celu zbiórki charytatywne, usługi
finansowe, 41 edukacja, rozrywka i sport, organizowanie i prowadzenie loterii, organizowanie i prowadzenie konkursów, organizowanie
konferencji, wystaw i konkursów, usługi edukacyjne i instruktażowe,
imprezy kulturalne, muzyczne widowiska sceniczne wykonywane
w miejscach przeznaczonych do występów, nauczanie i szkolenia,
obozy rekreacyjne, organizacja i prezentacja widowisk, organizacja
i przeprowadzanie imprez rozrywkowych, organizacja i przeprowadzanie wydarzeń sportowych, organizacja i przeprowadzanie koncertów muzycznych, organizowanie festynów w celach edukacyjnych, organizowanie festynów w celach kulturalnych, organizowanie
festynów w celach rekreacyjnych, organizowanie festynów w celach
rozrywkowych, organizowanie imprez rozrywkowych i kulturalnych,
organizowanie imprez sportowych, zawodów i turniejów sportowych, organizowanie imprez w celach kulturalnych, rozrywkowych
i sportowych, organizowanie kongresów i konferencji w celach kulturalnych i edukacyjnych, organizowanie konkursów, organizowanie
występów na żywo, organizowanie zawodów sportowych i jeździeckich, udostępnianie obiektów i sprzętu do zabaw dla dzieci, usługi
rozrywkowe, zajęcia sportowe i kulturalne.

(111) 331929
(220) 2020 05 12
(210) 513320
(151) 2020 10 15
(441) 2020 06 29
(732) KACZMARCZYK KINGA ALTO PHARMA, Sawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	NATURAL HERBS
(540)

(591) czarny, złoty
(531) 05.01.03, 05.01.05, 05.01.16, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 1 witaminy do użytku w produkcji suplementów żywnościowych, proteiny do użytku w produkcji suplementów żywnościowych, proteiny do użytku w produkcji suplementów diety,
suplementy chemiczne wykorzystywane do produkcji witamin,
5 białkowe suplementy diety, białkowe suplementy dla zwierząt,
lecznicze suplementy do pasz dla zwierząt, mielone siemię lniane
do użytku jako suplement diety, mieszanki do picia będące suplementami diety, mieszanki do picia w proszku będące suplementami
diety o smaku owocowym, mineralne suplementy diety dla ludzi, mineralne suplementy diety, mineralne suplementy diety dla zwierząt,
mineralne suplementy odżywcze, naturalne suplementy diety do leczenia klaustrofobii, nośniki uwalniające substancje czynne w formie
powłoczek tabletek ułatwiających uwalnianie suplementów odżywczych, nośniki uwalniające substancje czynne w formie rozpuszczalnych warstw ułatwiających uwalnianie suplementów odżywczych,
nutraceutyki do stosowania jako suplementy diety, odżywcze suplementy diety, preparaty witaminowe w postaci suplementów diety,
suplementy żywnościowe, suplementy ziołowe w płynie, suplementy z wapniem, suplementy ziołowe, suplementy z siarą, suplementy
wzmacniające zawierające preparaty parafarmaceutyczne stosowane profilaktycznie i dla rekonwalescentów, suplementy witaminowe
w postaci plastrów, suplementy witaminowe i mineralne dla zwierząt
domowych, suplementy witaminowe do stosowania w dializie nerkowej, suplementy witaminowe dla zwierząt, suplementy prebiotyczne, suplementy odżywcze ze skrobi przystosowane do celów
medycznych, suplementy odżywcze składające się głównie z żelaza,
suplementy odżywcze składające się głównie z cynku, suplementy
odżywcze składające się głównie z wapnia, suplementy odżywcze
składające się głównie z magnezu, suplementy odżywcze składające się z ekstraktów z grzybów, suplementy mineralne do karmienia
żywego inwentarza, suplementy mineralne do żywności, suplementy odżywcze do pasz dla zwierząt gospodarskich, suplementy
lecznicze do żywności dla zwierząt, suplementy do żywności dla
zwierząt (lecznicze), suplementy do pasz do celów weterynaryjnych,
suplementy do karm do celów weterynaryjnych, suplementy diety
ze sproszkowanymi jagodami acai, suplementy diety ze sproszkowanym białkiem, suplementy diety zawierające pyłek sosnowy, suplementy diety zawierające izoflawony sojowe, suplementy diety zawie-
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rające węgiel aktywny, suplementy diety zawierające kiełki pszenicy,
suplementy diety zawierające białko, suplementy diety zawierające
alginiany, suplementy diety zawierające propolis, suplementy diety
zawierające mleczko pszczele, suplementy diety zawierające drożdże, suplementy diety zawierające kazeinę, suplementy diety zawierające lecytynę, suplementy diety zawierające enzymy, suplementy
diety zawierające pyłek kwiatowy, suplementy diety zawierające
siemię lniane, suplementy diety zawierające olej lniany, suplementy
diety zawierające glukozę, suplementy diety z pszenicy, suplementy
diety z kwasem foliowym, suplementy diety z cynkiem, suplementy diety z białkiem sojowym, suplementy diety w proszku zawierające zarodniki ganoderma lucidum, suplementy diety stosowane
w poście modyfikowanym, suplementy diety w płynie, suplementy
diety sporządzone głównie z witamin, suplementy diety sporządzone głównie z minerałów, suplementy diety składające się głównie
z wapnia, suplementy diety składające się głównie z żelaza, suplementy diety składające się głównie z magnezu, suplementy diety
składające się z witamin, suplementy diety o działaniu kosmetycznym, suplementy diety i preparaty dietetyczne, suplementy diety
do użytku dietetycznego, suplementy diety do użytku medycznego,
suplementy diety do kontroli cholesterolu, suplementy diety do celów weterynaryjnych, suplementy diety dla zwierząt, suplementy
diety dla zwierząt domowych w postaci przekąsek, suplementy diety
poprawiające kondycję i wytrzymałość, suplementy diety składające
się z aminokwasów, suplementy diety składające się z pierwiastków
śladowych, suplementy diety dla zwierząt domowych w postaci
mieszanki napojów w proszku, suplementy diety dla sportowców,
suplementy diety dla zwierząt domowych, suplementy diety dla
osób ze specjalnymi wymaganiami dietetycznymi, suplementy diety
dla niemowląt, suplementy diety dla ludzi nieprzeznaczone do celów leczniczych, suplementy diety dla ludzi i zwierząt, suplementy
diety dla ludzi, suplementy diety, suplementy dietetyczne i odżywcze, przeciwutleniające suplementy, pyłek pszczeli stosowany jako
suplement diety, przeciwutleniające suplementy diety, probiotyki
(suplementy).

(111) 331930
(220) 2020 05 12
(210) 513322
(151) 2020 10 15
(441) 2020 06 29
(732) KACZMARCZYK KINGA ALTO PHARMA, Sawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	AP Alto pharma
(540)

(591) złoty
(531) 29.01.02, 27.05.01, 27.05.19, 27.05.22
(510), (511) 1 proteiny do użytku w produkcji suplementów żywnościowych, proteiny do użytku w produkcji suplementów diety, suplementy chemiczne wykorzystywane do produkcji witamin, witaminy
do użytku w produkcji suplementów żywnościowych, 5 białkowe
suplementy diety, białkowe suplementy dla zwierząt, lecznicze suplementy do pasz dla zwierząt, mielone siemię lniane do użytku jako
suplement diety, mieszanki do picia będące suplementami diety,
mieszanki do picia w proszku będące suplementami diety o smaku
owocowym, mineralne suplementy diety dla ludzi, mineralne suplementy diety, mineralne suplementy diety dla zwierząt, mineralne
suplementy odżywcze, naturalne suplementy diety do leczenia klaustrofobii, nośniki uwalniające substancje czynne w formie powłoczek
tabletek ułatwiających uwalnianie suplementów odżywczych, nośniki uwalniające substancje czynne w formie rozpuszczalnych warstw
ułatwiających uwalnianie suplementów odżywczych, nutraceutyki
do stosowania jako suplementy diety, odżywcze suplementy diety,
preparaty witaminowe w postaci suplementów diety, probiotyki (suplementy), przeciwutleniające suplementy diety, przeciwutleniające
suplementy, pyłek pszczeli stosowany jako suplement diety, suplementy dietetyczne i odżywcze, suplementy diety, suplementy diety
dla ludzi, suplementy diety dla ludzi nieprzeznaczone do celów leczniczych, suplementy diety dla ludzi i zwierząt, suplementy diety dla
niemowląt, suplementy diety dla osób ze specjalnymi wymaganiami
dietetycznymi, suplementy diety dla sportowców, suplementy diety
dla zwierząt domowych, suplementy diety dla zwierząt domowych
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w postaci mieszanki napojów w proszku, suplementy diety dla zwierząt domowych w postaci przekąsek, suplementy diety dla zwierząt,
suplementy diety do celów weterynaryjnych, suplementy diety
do kontroli cholesterolu, suplementy diety do użytku medycznego,
suplementy diety do użytku dietetycznego, suplementy diety i preparaty dietetyczne, suplementy diety o działaniu kosmetycznym, suplementy diety poprawiające kondycję i wytrzymałość, suplementy
diety składające się z aminokwasów, suplementy diety składające się
z pierwiastków śladowych, suplementy diety składające się z witamin, suplementy diety składające się głównie z magnezu, suplementy
diety składające się głównie z żelaza, suplementy diety składające się
głównie z wapnia, suplementy diety sporządzone głównie z minerałów, suplementy diety sporządzone głównie z witamin, suplementy
diety stosowane w poście modyfikowanym, suplementy diety w płynie, suplementy diety w proszku zawierające zarodniki ganoderma
lucidum, suplementy diety z białkiem sojowym, suplementy diety
z cynkiem, suplementy diety z kwasem foliowym, suplementy diety
z pszenicy, suplementy diety zawierające glukozę, suplementy diety
zawierające olej lniany, suplementy diety zawierające siemię lniane,
suplementy diety zawierające pyłek kwiatowy, suplementy diety zawierające enzymy, suplementy diety zawierające lecytynę, suplementy diety zawierające drożdże, suplementy diety zawierające kazeinę,
suplementy diety zawierające mleczko pszczele, suplementy diety
zawierające propolis, suplementy diety zawierające alginiany, suplementy diety zawierające białko, suplementy diety zawierające kiełki
pszenicy, suplementy diety zawierające węgiel aktywny, suplementy
diety zawierające izoflawony sojowe, suplementy diety zawierające
pyłek sosnowy, suplementy diety ze sproszkowanym białkiem, suplementy diety ze sproszkowanymi jagodami acai, suplementy do karm
do celów weterynaryjnych, suplementy do pasz do celów weterynaryjnych, suplementy do żywności dla zwierząt (lecznicze), suplementy lecznicze do żywności dla zwierząt, suplementy mineralne
do karmienia żywego inwentarza, suplementy mineralne do żywności, suplementy odżywcze do pasz dla zwierząt gospodarskich, suplementy odżywcze składające się z ekstraktów z grzybów, suplementy
odżywcze składające się głównie z magnezu, suplementy odżywcze
składające się głównie z wapnia, suplementy odżywcze składające
się głównie z cynku, suplementy odżywcze składające się głównie
z żelaza, suplementy odżywcze ze skrobi przystosowane do celów
medycznych, suplementy prebiotyczne, suplementy witaminowe dla
zwierząt, suplementy witaminowe do stosowania w dializie nerkowej,
suplementy witaminowe i mineralne dla zwierząt domowych, suplementy witaminowe w postaci plastrów, suplementy wzmacniające
zawierające preparaty parafarmaceutyczne stosowane profilaktycznie i dla rekonwalescentów, suplementy z siarą, suplementy z wapniem, suplementy ziołowe, suplementy ziołowe w płynie, suplementy żywnościowe, tabletki zawierające wapń jako suplementy diety,
zdrowotne suplementy diety sporządzone głównie z minerałów, ziołowe suplementy diety dla osób o szczególnych wymaganiach dietetycznych, 35 usługi sprzedaży detalicznej w związku z suplementami
diety, usługi sprzedaży hurtowej w związku z suplementami diety, 42
doradztwo techniczne w zakresie usług badawczych dotyczących
artykułów spożywczych i suplementów diety, 44 udzielanie informacji w zakresie suplementów diety i odżywiania, udzielanie informacji
związanych z suplementami diety i odżywczymi.

(111) 331931
(220) 2020 05 13
(210) 513373
(151) 2020 10 14
(441) 2020 06 29
(732) DZIEWIĄTKOWSKI MICHAŁ AMIPLAY, Częstochowa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) amiplay
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 31 karmy i pasze dla zwierząt, ciasteczka zbożowe dla
zwierząt, ciastka słodowe dla zwierząt, artykuły jadalne do żucia dla
zwierząt, jadalne produkty do żucia dla zwierząt domowych, jadalne
przysmaki dla zwierząt domowych, karma dla ptaków, karma dla ryb,
karma dla zwierząt domowych, karma dla gryzoni, karma dla psów,
karma dla kotów, treserki dla zwierząt (przysmaki do wynagradza-

nia), przysmaki dla zwierząt, kości dla psów, kości i pałeczki jadalne
dla zwierząt domowych, kości do żucia dla psów, mieszanka paszowa dla zwierząt, napoje dla zwierząt domowych, otręby [pokarm dla
zwierząt], pokarm dla zwierząt domowych, pokarm dla ptaków, pokarm dla zwierząt domowych w formie gryzaków, pokarmy puszkowane lub konserwowane dla zwierząt, suchary dla psów, syntetyczny
pokarm dla zwierząt, wzbogacane substancje odżywcze dla zwierząt, wyściółka ścierna do kuwety dla kota.

(111) 331932
(220) 2020 05 13
(210) 513379
(151) 2020 10 14
(441) 2020 06 29
(732) SYNEO.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Bydgoszcz (PL)
(540) (znak słowny)
(540) OptiMES
(510), (511) 9 skanery kodów kreskowych, kolektory [terminale] danych, tablety, zasilacze sieciowe, obudowy urządzeń elektrycznych,
oprogramowanie do wsparcia produkcji, oprogramowanie do planowania, oprogramowanie do zarządzania relacjami z klientami, oprogramowanie do zarządzania organizacją pracy, baterie do ponownego ładowania, sprzęt USB [uniwersalnej magistrali szeregowej],
42 oprogramowanie jako usługa [SaaS], projektowanie systemów
informatycznych dotyczących zarządzania, instalacja, konfigurowanie i utrzymanie oprogramowania komputerowego, projektowanie,
opracowywanie i wdrażanie oprogramowania.
(111) 331933
(220) 2020 05 14
(210) 513380
(151) 2020 10 14
(441) 2020 06 29
(732) BIOVENA HEALTH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) CORMEGA
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne, leki, środki sanitarne do celów medycznych, dietetyczna żywność i substancje przystosowane
do medycznego użycia, suplementy diety dla ludzi.
(111) 331934
(220) 2020 05 14
(210) 513421
(151) 2020 10 14
(441) 2020 06 29
(732) TOWARZYSTWO AKCYJNE TELIMENA SPÓŁKA AKCYJNA,
Łódź (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) T
(540)

(531) 27.05.01, 27.05.21, 26.11.03, 26.11.06, 26.11.12
(510), (511) 24 wyroby tekstylne i substytuty wyrobów tekstylnych.
(111) 331935
(220) 2020 05 14
(210) 513428
(151) 2020 10 15
(441) 2020 06 15
(732) FUNDACJA TDJ NA RZECZ EDUKACJI I ROZWOJU, Katowice (PL)
(540) (znak słowny)
(540)	Educare
(510), (511) 41 przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie
warsztatów [szkolenia], przedszkola, przekazywanie know-how
[szkolenia], publikowanie książek, usługi trenerskie, usługi w zakresie
oświaty [nauczanie].
(111) 331936
(220) 2020 05 14
(210) 513429
(151) 2020 10 15
(441) 2020 06 15
(732) FUNDACJA TDJ NA RZECZ EDUKACJI I ROZWOJU, Katowice (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Instytut Educare
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(510), (511) 41 przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenia], przedszkola, przekazywanie know-how [szkolenia], publikowanie książek, usługi trenerskie, usługi w zakresie oświaty [nauczanie].

(111) 331937
(220) 2020 05 14
(210) 513430
(151) 2020 10 15
(441) 2020 06 15
(732) FUNDACJA TDJ NA RZECZ EDUKACJI I ROZWOJU, Katowice (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Instytut Edukacji Spersonalizowanej Educare
(510), (511) 41 przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie
warsztatów [szkolenia], przedszkola, przekazywanie know-how
[szkolenia], publikowanie książek, usługi trenerskie, usługi w zakresie
oświaty [nauczanie].
(111) 331938
(220) 2020 05 14
(210) 513431
(151) 2020 10 15
(441) 2020 06 15
(732) FUNDACJA TDJ NA RZECZ EDUKACJI I ROZWOJU, Katowice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) educare
(540)

(591) czarny, brązowy
(531) 26.11.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 41 przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie
warsztatów [szkolenia], przedszkola, przekazywanie know-how
[szkolenia], publikowanie książek, usługi trenerskie, usługi w zakresie
oświaty [nauczanie].
(111) 331939
(220) 2020 05 14
(210) 513432
(151) 2020 10 15
(441) 2020 06 15
(732) FUNDACJA TDJ NA RZECZ EDUKACJI I ROZWOJU, Katowice
(PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) educare INSTYTUT EDUKACJI SPERSONALIZOWANEJ
(540)

(591) czarny, brązowy
(531) 26.11.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 41 przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie
warsztatów [szkolenia], przedszkola, przekazywanie know-how
[szkolenia], publikowanie książek, usługi trenerskie, usługi w zakresie
oświaty [nauczanie].
(111) 331940
(220) 2020 05 14
(210) 513435
(151) 2020 10 15
(441) 2020 06 15
(732) LH.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Poznań (PL)
(540) (znak słowny)
(540) LH
(510), (511) 35 usługi reklamowe, reklama i usługi reklamowe, usługi promocyjne i reklamowe, zarządzanie komputerowymi bazami
danych, usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, usługi reklamowe, promocyjne i marketingowe, 38 zapewnianie dostępu
telekomunikacyjnego i połączeń z komputerowymi bazami danych
i z Internetem, dostarczanie i wynajem infrastruktury i sprzętu telekomunikacyjnego, usługi telekomunikacyjne, telekomunikacja, usługi
sieci telekomunikacyjnych, poczta elektroniczna, poczta elektroniczna i skrzynki pocztowe, poczta elektroniczna, przesyłanie informacji,
przesyłanie poczty elektronicznej [usługi w zakresie danych związanych z pocztą elektroniczną], bezpieczna poczta elektroniczna,
42 usługi w zakresie technologii informacyjnych, usługi naukowe
i technologiczne, hosting aplikacji interaktywnych, hosting aplikacji
mobilnych, hosting aplikacji multimedialnych, hosting blogów, ho-
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sting edukacyjnych treści multimedialnych, hosting elektronicznych
przestrzeni pamięciowych w Internecie do reklamowania towarów
i usług, hosting i wynajmowanie przestrzeni pamięciowej na strony
internetowe, hosting infrastruktury sieciowej online na rzecz osób
trzecich do celów prowadzenia interaktywnych dyskusji, hosting
infrastruktury sieciowej online na rzecz osób trzecich do celów wymiany treści online, hosting komputerowych baz danych, hosting mobilnych stron internetowych, hosting obiektów internetowych online
dla osób trzecich, hosting obiektów online do prowadzenia dyskusji
interaktywnych, hosting oprogramowania do użytku w zarządzaniu
bibliotekami, hosting, oprogramowanie jako usługa oraz wypożyczanie oprogramowania komputerowego, hosting platform komunikacyjnych w Internecie, hosting platform przeznaczonych do handlu
elektronicznego przez Internet, hosting platform transakcyjnych
w Internecie, hosting platform w Internecie, 45 rejestracja nazw domen w celu identyfikacji użytkowników w globalnej sieci komputerowej, rejestrowanie nazw domen, usługi doradcze w zakresie nazw
domen, usługi w zakresie rejestracji nazw domen, wynajem nazw domen internetowych, doradztwo związane z rejestracją nazw domen.

(111) 331941
(220) 2020 05 14
(151) 2020 10 14
(441) 2020 06 29
(732) SKOCZEŃ DOMINIK, Lipowa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TERMAVOLT
(540)

(210) 513437

(591) granatowy, zielony
(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.17, 01.15.03, 24.01.07, 24.01.16
(510), (511) 9 urządzenia fotowoltaiczne do wytwarzania energii elektrycznej, fotowoltaiczne urządzenia i instalacje do wytwarzania energii
elektrycznej z energii słonecznej, instalacje fotowoltaiczne do wytwarzania energii elektrycznej [elektrownie fotowoltaiczne], fotowoltaiczne moduły słoneczne, kolektory słoneczne do wytwarzania energii
elektrycznej, falowniki fotowoltaiczne, inwertery fotowoltaiczne, elektryczne przemienniki częstotliwości, komórki fotowoltaiczne, panele
fotowoltaiczne, panele słoneczne, panele słoneczne do wytwarzania
energii elektrycznej, przenośne panele słoneczne do wytwarzania energii elektrycznej, matryce do paneli słonecznych, akumulatory energii fotowoltaicznej, ogniwa słoneczne do wytwarzania energii elektrycznej,
baterie słoneczne do użytku domowego, baterie słoneczne do celów
przemysłowych, czujniki elektroniczne do pomiaru promieniowania
słonecznego, aparatura i urządzenia do sterowania przepływu energii
elektrycznej, aparatura i urządzenia do gromadzenia i przechowywania
energii elektrycznej, urządzenia i przyrządy do prowadzenia dystrybucji energii elektrycznej, aparatura i urządzenia do kontrolowania elektryczności, komponenty elektryczne i elektroniczne, kable i przewody
elektryczne, filtry elektryczne, 11 instalacje i urządzenia do ogrzewania,
wentylacji, klimatyzacji i oczyszczania powietrza, systemy HVAC (ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja), instalacje centralnego ogrzewania,
instalacje i urządzenia grzewcze, instalacje i urządzenia wentylacyjne
[klimatyzacyjne], urządzenia centralnego ogrzewania, instalacje grzewcze do cieczy, instalacje grzewcze do powietrza, instalacje do ogrzewania wodnego, elektryczne instalacje grzewcze, przemysłowe instalacje
grzewcze, przemysłowe urządzenia grzewcze, pompy ciepła, bufory
ciepła, akumulatory ciepła, zasobniki ciepła, wymienniki ciepła, regeneratory ciepła, urządzenia do odzyskiwania ciepła z powietrza, instalacje
do odzyskiwania ciepła z powietrza, urządzenia do regulacji ciepła [zawory] będące częściami instalacji grzewczych, urządzenia sterownicze
[zawory termostatyczne] do instalacji grzewczych, urządzenia zasilające
kotły grzewcze, armatura regulacyjna i zabezpieczająca do urządzeń
wodnych, dmuchawy gorącego powietrza, rozpraszacze ciepła do urządzeń do ogrzewania, palniki, bojlery i podgrzewacze, aparatura grzewcza do pieców, armatura do pieców, armatury grzewcze, elementy
grzewcze, rurowe elementy grzewcze, palniki do instalacji grzewczych,
kable grzewcze, grzejniki do centralnego ogrzewania, grzejniki gazowe, grzejniki konwekcyjne, grzejniki cieplne do ogrzewania budynków,
zasobniki ciepłej wody, bojlery grzewcze, bojlery elektryczne, bojlery
gazowe, kotły grzewcze, kotły do instalacji grzewczych, kotły gazowe
do ogrzewania wody, rury do kotłów grzewczych, gazowe generatory
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ciepła, podgrzewacze wody, zbiorniki na wodę, zbiorniki ciśnieniowe
do wody, zbiorniki chłodzące do pieców, elektrycznie podgrzewane
zbiorniki na gorącą wodę, filtry do użycia z urządzeniami do ogrzewania, piece grzewcze, piece elektryczne, piecyki gazowe, piece kociołkowe, piece do ogrzewania powietrza, piece do ogrzewania centralnego,
piece do użytku przemysłowego, zespoły pieców, chłodnice do pieców, komory spalania, prefabrykowane elementy pieców, instalacje
grzewcze zasilane energią słoneczną, kolektory słoneczne do celów
grzewczych, panele słoneczne do stosowania w ogrzewaniu, akcesoria
zabezpieczające i do regulacji instalacji wodnych i gazowych, zawory
do kontroli wody, przewody i urządzenia do transportu gazów spalinowych, kanały dymowe do urządzeń wentylacyjnych, kanały dymowe do urządzeń grzewczych, kanały dymowe do kotłów grzewczych,
osprzęt do kanałów dymowych, urządzenia do oczyszczania gazów
spalinowych, wyciągi wentylacyjne, wentylatory do kominów, wyciągi
kominkowe, kominki, kurtyny powietrzne.

(111) 331942
(220) 2020 05 15
(210) 513496
(151) 2020 10 14
(441) 2020 06 29
(732) ROGOWSKI PAWEŁ, Stalowa Wola (PL)
(540) (znak słowny)
(540) STALOWY BROWAR
(510), (511) 32 piwo, piwo i produkty piwowarskie, 43 serwowanie
napojów w małych browarniach, serwowanie napojów w pubach
z browarem, bary, oferowanie żywności i napojów w bistrach, oferowanie żywności i napojów w restauracjach i barach, oferowanie
żywności i napojów dla gości, puby, restauracje oferujące dania
na wynos, restauracje z grillem, serwowanie jedzenia i napojów, serwowanie napojów alkoholowych, serwowanie żywności i napojów
dla gości w restauracjach, serwowanie żywności i napojów w restauracjach i barach, usługi barów i restauracji, usługi barów piwnych,
usługi barowe, usługi ogródków piwnych, usługi restauracyjne, usługi w zakresie pubów.
(111) 331943
(220) 2020 05 15
(210) 513504
(151) 2020 10 14
(441) 2020 06 29
(732)	GRUPA ZIBI SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PIANOSALON RIFF
(540)

(591) złoty, czarny
(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 22.01.10, 22.01.21,
26.03.01, 26.03.06, 26.03.07, 26.03.16, 26.11.03, 26.11.07
(510), (511) 15 instrumenty muzyczne, instrumenty klawiszowe,
elektryczne instrumenty muzyczne, instrumenty muzyczne elektroniczne, instrumenty muzyczne dla dzieci, mechaniczne instrumenty muzyczne, pedały do instrumentów muzycznych, 35 sprzedaż
instrumentów muzycznych, reklama, marketing handlowy [inny niż
sprzedaż], 41 nauka gry na instrumentach, organizowanie koncertów, wypożyczanie instrumentów muzycznych.
(111) 331944
(220) 2020 05 16
(210) 513520
(151) 2020 10 15
(441) 2020 06 29
(732) Técnicas de Alimentación Dinámica, S.L., L’Hospitalet de
Llobregat (ES)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TAD
(540)

(531) 27.05.01

(510), (511) 7 wibratory [maszyny] do celów przemysłowych, maszyny do sortowania dla przemysłu, kosze samowyładowcze mechaniczne, przenośniki i pasy do przenośników.

(111) 331945
(220) 2020 05 16
(210) 513521
(151) 2020 10 15
(441) 2020 06 29
(732) Técnicas de Alimentación Dinámica, S.L., L’Hospitalet de
Llobregat (ES)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TAD BOWL FEEDERS
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 7 wibratory [maszyny] do celów przemysłowych, maszyny do sortowania dla przemysłu, kosze samowyładowcze mechaniczne, przenośniki i pasy do przenośników.
(111) 331946
(220) 2020 05 17
(210) 513535
(151) 2020 10 15
(441) 2020 06 29
(732) WAELLER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Trąbki Wielkie (PL)
(540) (znak słowny)
(540)	GUARDIAN
(510), (511) 3 preparaty do czyszczenia i odświeżania, płyny do mycia, płyny do czyszczenia, preparaty chemiczne do czyszczenia
do użytku domowego, preparaty czyszczące w postaci pianek, chusteczki nasączone preparatami czyszczącymi, chusteczki zawierające preparaty czyszczące, mieszanki czyszczące do usuwania plam,
mieszanka do polerowania podłóg, mieszaniny do nabłyszczania
podłóg, mieszanki do mycia okien, mieszanki do pielęgnacji podłóg,
mieszanki polerujące, nawilżane chusteczki nasączone środkiem
oczyszczającym, preparaty do mycia przednich szyb samochodowych, preparaty do wywabiania plam, preparaty myjące, produkty
do usuwania plam, ściereczki nasączane detergentami, do czyszczenia, środek do czyszczenia mebli, środki czyszczące, środki do mycia
szkła, środki do usuwania plam, środki nadające połysk do czyszczenia okien, 5 preparaty i artykuły medyczne i weterynaryjne, preparaty i artykuły higieniczne, mydła i detergenty lecznicze i odkażające,
środki dezynfekcyjne i antyseptyczne, antybakteryjne środki do mycia rąk, antybakteryjny preparat do mycia rąk, detergenty bakteriobójcze, detergenty do celów medycznych, mydła antybakteryjne,
mydła dezynfekujące, odkażający preparat do mycia rąk.
(111) 331947
(220) 2020 05 14
(151) 2020 10 15
(441) 2020 06 29
(732)	AMBRA BRANDS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CYDR LUBELSKI
(540)

(210) 513555

(591) czarny, czerwony, pomarańczowy, żółty, różowy, biały
(531) 05.07.13, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 32 napoje bezalkoholowe, cydr bezalkoholowy.
(111) 331948
(151) 2020 10 15

(220) 2020 05 18
(441) 2020 06 29

(210) 513558
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(732) BESKOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Mikołów (PL)
(540) (znak słowny)
(540) PLOCHER POLSKA
(510), (511) 1 substancje, materiały i preparaty chemiczne oraz surowce naturalne, nawozy i produkty chemiczne przeznaczone dla
rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa, podłoża hodowlane, nawozy
i środki chemiczne do użytku w rolnictwie, ogrodnictwie i leśnictwie,
aktywatory kompostu, biostymulanty będące środkami pobudzającymi wzrost roślin.
(111) 331949
(220) 2020 05 18
(210) 513571
(151) 2020 10 09
(441) 2020 06 29
(732) DETLAF JOANNA FIRMA TURYSTYCZNO-GASTRONOMICZNA
AGROTURYZM, Dębki (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KMJ Detlafówka
(540)

(591) niebieski, ciemnoniebieski, żółty, czerwony, czarny
(531) 27.05.01, 06.03.01, 06.03.02, 03.07.09, 01.03.12, 29.01.15,
07.01.08
(510), (511) 43 usługi hotelowe, pensjonaty, tymczasowe zakwaterowanie, usługi restauracyjne, usługi restauracji hotelowych, usługi
kawiarni, usługi świadczone przez bary bistro, usługi w zakresie jedzenia na wynos, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem,
produktami i transportem.
(111) 331950
(220) 2020 05 19
(210) 513573
(151) 2020 10 09
(441) 2020 06 29
(732) PERFECT COLL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rumia (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PC PERFECTCOLL SYMBIOSIS OF SCIENCE&NATURE
(540)

(591) złoty, biały
(531) 27.05.01, 29.01.12, 27.05.19
(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty kolagenowe do zastosowań kosmetycznych, preparaty pielęgnacyjne spowalniające proces starzenia się skóry, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji ciała, preparaty
kosmetyczne do pielęgnacji twarzy, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji paznokci, preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, kosmetyki
do włosów, środki do pielęgnacji włosów, szampony do włosów, 5
suplementy diety dla ludzi, suplementy diety o działaniu kosmetycznym, kremy lecznicze, preparaty lecznicze do pielęgnacji zdrowia.
(111) 331951
(220) 2019 06 10
(210) 500936
(151) 2020 10 12
(441) 2020 03 16
(732) POLSKI HOLDING HOTELOWY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Polski Holding Hotelowy
(510), (511) 35 usługi reklamowe dotyczące nieruchomości, zarządzanie hotelami, zarządzanie administracyjne hotelami, zarządzanie
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biznesowe hotelami, usługi reklamowe dotyczące hoteli, usługi zarządzania hotelami [dla osób trzecich], dostarczanie informacji porównawczych w zakresie cen pokoi hotelowych, usługi doradztwa
związane z administrowaniem i zarządzaniem hotelami, 36 wynajem
nieruchomości, dzierżawa nieruchomości, zarządzanie nieruchomością, administrowanie nieruchomościami, zarządzanie portfelem
nieruchomości, inwestowanie w nieruchomości, 37 konserwacja nieruchomości, remont nieruchomości, budowa nieruchomości mieszkalnych, budowa nieruchomości komercyjnych, 39 organizowanie
podróży z i do hotelu, 40 przetwarzanie żywności i napojów, 41 usługi rozrywkowe świadczone przez hotele, 43 usługi hotelowe, hotelowe usługi kateringowe, usługi restauracji hotelowych, rezerwacja
miejsc w hotelach.

(111) 331952
(220) 2019 10 23
(210) 505945
(151) 2020 10 14
(441) 2020 01 13
(732) KAMABEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ostrów Wielkopolski (PL)
(540) (znak słowny)
(540) MAGIC
(510), (511) 1 kleje do celów przemysłowych, obuwia, płytek ściennych, drzewa, drewna, afiszów, tapet, książek, kartonów, korka, styropianu, ceramiki, tworzyw naturalnych i sztucznych, tkanin i skóry,
16 kleje do materiałów piśmiennych i do użytku domowego, w tym
kleje do obuwia, płytek ściennych, drzewa, książek, papierów, kartonów, korka, styropianu, ceramiki, tworzyw naturalnych i sztucznych,
tkanin, skóry, szkła, kryształów, porcelany, ceramiki i puzzli, papier,
tektura, karton, materiały piśmienne, materiały przeznaczone dla artystów, pędzle malarskie, zeszyty, plakaty, książki, plany lekcji, bloki
rysunkowe, segregatory, notesy, pudełka z farbami (artykuły szkolne), plastelina, modelina, glina do modelowania, gumki do ścierania,
kalendarze, kalki, korektory, kreda do pisania, temperówki, kredki,
ołówki, pióra, piórniki, spinacze biurowe, tusz, 21 pojemniki na kleje.
(111) 331953
(220) 2019 11 29
(210) 507367
(151) 2020 10 14
(441) 2020 06 01
(732) KOŁAKOWSKA ANNA, KOŁAKOWSKI KRZYSZTOF KOLMAK
PROFESSIONAL SPÓŁKA CYWILNA, Rybie (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KOLMAK professional
(540)

(591) zielony
(531) 27.05.01, 29.01.03
(510), (511) 1 środki chemiczne dla przemysłu, chemikalia czyszczące, 35 usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej profesjonalnych środków czystości w branży HORECA (hotele, restauracje, catering) oraz
towarów związanych z zaopatrzeniem firm sprzątających, obejmujące w szczególności produkty takie jak: płyny myjące i nabłyszczające do zmywarek, sól do zmiękczaczy wody, płyny odtłuszczające,
odkamieniające i pielęgnacyjne do wszelkich powierzchni (podłogi,
szyby, glazura, łazienki), środki do dezynfekcji rąk oraz powierzchni,
ręczniki papierowe, papier toaletowy, serwetki jednorazowe, worki
na śmieci, mydła, urządzenia gastronomiczne.
(111) 331954
(220) 2019 12 17
(210) 508150
(151) 2020 10 12
(441) 2020 03 16
(732) KOZIELSKI BARTŁOMIEJ STUDIO ACCANTUS, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540)	ACCANTUS
(510), (511) 41 usługi koncertów śpiewu, koncerty muzyczne
na żywo, organizacja i przeprowadzanie koncertów muzycznych, organizowanie imprez muzycznych, organizowanie i prowadzenie koncertów, organizowanie rozrywki wizualnej i muzycznej, pisanie piosenek, organizowanie występów na żywo, organizowanie występów
muzycznych na żywo, organizowanie widowisk muzycznych, prezentacja koncertów muzycznych, prezentacja przedstawień muzycz-
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nych, prezentacja koncertów, produkcja przedstawień muzycznych,
produkcja pokazów rozrywkowych obejmujących występy tancerzy
i piosenkarzy, produkcja pokazów rozrywkowych obejmujących występy piosenkarzy, produkcja pokazów rozrywkowych obejmujących
występy instrumentalistów, produkcja koncertów muzycznych, prezentacja występów zespołów muzycznych na żywo, przedstawienia
muzyczne, prowadzenie imprez rozrywkowych na żywo, produkcja
widowisk na żywo, realizacja imprez rozrywkowych na żywo, przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie koncertów, przygotowywanie tekstów do publikacji, rozrywka w postaci koncertów,
reżyserowanie przedstawień muzycznych, rozrywka z udziałem
muzyki, rozrywka w postaci występów orkiestr, udostępnianie rozrywki w postaci klipów filmowych za pomocą internetu, usługi artystów estradowych świadczone przez muzyków, usługi festiwali
muzycznych, usługi doradcze i informacyjne związane z przygotowywaniem, organizowaniem i prowadzeniem koncertów, usługi orkiestry, usługi miksowania muzyki, usługi rozrywki dźwiękowej, usługi rozrywkowe świadczone przez wokalistów, usługi rozrywkowe
świadczone przez muzyków, usługi rozrywkowe świadczone przez
muzyczną grupę wokalną, usługi rozrywkowe świadczone przez grupę muzyczną, usługi rozrywkowe dostarczające rozrywkę w postaci
występów na żywo, usługi rozrywki muzycznej świadczone przez
grupy wokalne, usługi rozrywki muzycznej świadczone przez grupy
instrumentalne, usługi rozrywkowe w postaci występów zespołów
muzycznych, usługi rozrywkowe w postaci występów muzycznych
grup wokalnych, usługi rozrywkowe w postaci występów koncertowych, usługi w zakresie dostarczania rozrywki w formie występów
muzycznych na żywo, usługi w zakresie pisania tekstów piosenek,
usługi w zakresie komponowania muzyki, usługi występów grup muzycznych na żywo, występy zespołów muzycznych na żywo, występy
muzyczne na żywo, występy muzyczne i piosenkarskie, zarządzanie
stroną artystyczną występów muzycznych, nagrywanie muzyki, produkcja muzyczna, koncerty muzyczne, widowiska muzyczne, usługi
prezenterów muzyki, organizowanie koncertów muzycznych, usługi
koncertów muzycznych, obsługa koncertów muzycznych, zapewnianie muzyki na żywo, organizowanie wydarzeń muzycznych, organizacja rozrywek muzycznych, publikowanie tekstów muzycznych,
produkcja nagrań muzycznych, produkcja nagrań dźwiękowych
i muzycznych, przedstawienia muzyczne na żywo, widowiska muzyczne na żywo, produkcja muzycznych filmów wideo, usługi imprez
muzycznych na żywo, usługi rozrywkowe z udziałem grup muzycznych, usługi rozrywkowe świadczone przez grupy muzyczne, usługi
w zakresie obróbki poprodukcyjnej w dziedzinie muzyki, nagrań wideo i filmów, udostępnianie nagrań muzyki cyfrowej, nie do pobrania, z internetu, usługi w zakresie nagrań audio i wideo, rezerwacje
koncertów, występy grup muzycznych na żywo, usługi w zakresie
produkcji muzycznej.

resory, sprężyny amortyzujące samochodowe, samochody (amortyzatory do-), samochody kempingowe, siatki bagażowe do pojazdów,
spojlery do pojazdów, sprzęgła do pojazdów lądowych, stopnie
nadwozia do pojazdów, szyby do pojazdów, tapicerka do pojazdów,
uchwyty na kubek do stosowania w pojazdach, urządzenia przeciwwłamaniowe do pojazdów, wały napędowe do pojazdów lądowych,
wycieraczki do przednich szyb, zderzaki do pojazdów, zderzaki samochodowe, zębate przekładnie do pojazdów lądowych, złącza
do przyczep do pojazdów.

(111) 331955
(220) 2020 04 24
(210) 512823
(151) 2020 10 14
(441) 2020 06 22
(732) KASPRÓW-ROMANIUK KATARZYNA ZP LIBRA, Siedlec (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) heavy cruiser
(540)

(591) niebieski
(531) 26.11.01, 27.05.01, 29.01.11
(510), (511) 41 edukacja, tłumaczenia językowe, nauczanie języków
obcych.

(531) 27.05.01
(510), (511) 12 amortyzatory zawieszenia w pojazdach, antypoślizgowe przyrządy do opon pojazdów, bagażniki do pojazdów, bagażniki
na narty do samochodów, błotniki, bolce do masek samochodowych, czopy osi pojazdów, drążki skrętne do pojazdów, drzwi do pojazdów, hamulce do pojazdów, kierownice pojazdów, klatki transportowe, klipsy przystosowane do mocowania części samochodowych
do nadwozi, koła do pojazdów lądowych, łoża silnika do pojazdów
lądowych, maski do pojazdów, maski silników do pojazdów, elektryczne mechanizmy napędowe do pojazdów lądowych, nadwozia
pojazdów, nakrętki do szpilek piast w kołach pojazdów, obwody hydrauliczne do pojazdów, osie pojazdów, piasty kół pojazdów, podwozia pojazdów, podwozia samochodów, pokrowce na koła zapasowe,
pompy powietrzne [akcesoria do pojazdów], przekładnie do pojazdów lądowych, przyczepy [pojazdy], przyczepy turystyczne mieszkalne, ramy do motocykli, resory [sprężyny] zawieszenia pojazdów,

(111) 331956
(220) 2020 04 23
(210) 512832
(151) 2020 10 14
(441) 2020 06 22
(732)	GULLA TOMASZ KANCELARIA ADWOKACKA DR TOMASZ
GULLA, Słupsk (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) kazany.pl
(540)

(531) 27.05.01, 24.17.25
(510), (511) 45 audyty zgodności z prawem, audyty zgodności z przepisami, badania prawne, doradztwo prawne, doradztwo w sporach
sądowych, doradztwo związane z osobistymi sprawami prawnymi,
mediacje, porady prawne i zastępstwo procesowe, przygotowywanie raportów prawnych z zakresu praw człowieka, sporządzanie
ekspertyz prawnych, udostępnianie informacji dotyczących usług
prawnych za pośrednictwem strony internetowej, udzielanie informacji sądowych, udzielanie informacji w zakresie kwestii związanych
z prawami człowieka, udzielanie informacji związanej ze sprawami
prawnymi, usługi adwokackie, usługi prawne pro bono, usługi radców prawnych.
(111) 331957
(220) 2020 04 28
(210) 512912
(151) 2020 10 14
(441) 2020 06 08
(732) OPEN EDUCATION GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Białystok (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) OPEN EDUCATION GROUP
(540)

(111) 331958
(220) 2020 06 03
(210) 514332
(151) 2020 12 09
(441) 2020 08 24
(732) PIETRZAK SYLWIA ROWELOVE, Gdańsk (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Rowelove
(510), (511) 41 organizowanie warsztatów, organizowanie rozrywki
wizualnej i muzycznej, organizowanie konkursów, organizowanie
imprez rowerowych, organizowanie imprez rozrywkowych i kulturalnych, organizowanie gal, organizowanie imprez sportowych, organizowanie imprez rekreacyjnych, organizowanie, przygotowywanie i prowadzenie wyścigów rowerowych, organizowanie widowisk
muzycznych, organizowanie zawodów sportowych, organizowanie
konferencji, wystaw i konkursów, organizowanie i przeprowadzanie
targów w celach kulturalnych lub edukacyjnych, 43 usługi w zakresie
zakwaterowania, usługi w zakresie wynajmu pokojów, usługi w zakresie sprzedaży posiłków na wynos, usługi w zakresie przygotowywania posiłków, usługi w zakresie barów szybkiej obsługi, usługi
snack-barów, usługi świadczone przez bary bistro, usługi kateringowe w zakresie bufetów firmowych, usługi mobilnych restauracji,
usługi hotelowe, usługi kateringowe dla firm, usługi kateringowe,
usługi kateringowe obwoźne, usługi cateringu zewnętrznego, usługi
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barów i restauracji, usługi barów typu fast-food na wynos, hotelowe
usługi kateringowe, usługi hosteli dla turystów, usługi obiektów gościnnych [posiłki i napoje], usługi obiektów gościnnych [zakwaterowanie], usługi zaopatrzenia w żywność i napoje.

(111) 331959
(220) 2020 06 23
(151) 2020 12 08
(441) 2020 08 24
(732) MS TRADEMARKS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bielsko-Biała (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) iQ CROSS THE LINE
(540)

(210) 515055

(531) 27.05.01
(510), (511) 18 walizki i torby podróżne, torby, torby sportowe, torby turystyczne, plecaki, kijki do chodzenia, kijki marszowe i trekkingowe, 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, buty sportowe oraz
buty turystyczne, odzież rekreacyjna, odzież sportowa, w tym kurtki
sportowe, spodnie narciarskie i snowboardowe, czapki narciarskie
i snowboardowe, rękawiczki [odzież], 28 artykuły i sprzęt sportowy,
przyrządy gimnastyczne, sprzęt do treningów sportowych, rękawice
specjalnie przystosowane do uprawniania sportu, łyżwy, łyżworolki,
narty, wiązania do nart, kijki narciarskie, torby na narty, snowboardy,
wiązania do desek snowboardowych, torby na snowboardy, części
do wiązań narciarskich i snowboardowych, akcesoria do pływania.
(111) 331960
(220) 2020 07 07
(210) 515651
(151) 2020 12 08
(441) 2020 08 24
(732) CONIVEO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WORKSTEP Smart Modular Floors
(540)

(591) niebieski, pomarańczowy
(531) 26.04.03, 26.04.09, 26.05.04, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 27 pokrycia podłogowe, ochronne pokrycia podłogowe,
wyściełane pokrycia podłogowe, wykładziny podłogowe [dywany],
wykładzina dywanowa, podkłady dywanowe, podkładki pod wykładziny dywanowe, chodniki dywanowe, chodniki [maty], pokrycia podłogowe z kauczuku, maty z kauczuku, pokrycia podłogowe
winylowe, winylowe wykładziny podłogowe, linoleum, linoleum
do pokrywania podłóg, płytki wykonane z linoleum, płytki wykonane
z linoleum do przytwierdzania do podłóg, płytki podłogowe dywanowe, płytki dywanowe do pokrywania podłóg, płytki podłogowe
wykonane z korka, płytki dywanowe wykonane z tworzyw sztucznych, płytki dywanowe wykonane z gumy, płytki dywanowe wykonane z tekstyliów, płytki wykładzinowe, dekoracyjne antypoślizgowe
wykładziny podłogowe w postaci arkuszy, wykładziny podłogowe
do istniejących podłóg, wykładziny o twardej powierzchni do podłóg, wyściełane okładziny podłogowe, 35 usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej prowadzone drogą on-line i przez sklepy stacjonarne
w zakresie następujących towarów: pokrycia podłogowe, ochronne
pokrycia podłogowe, wyściełane pokrycia podłogowe, wykładziny
podłogowe [dywany], wykładzina dywanowa, podkłady dywanowe,
podkładki pod wykładziny dywanowe, chodniki dywanowe, chodniki
[maty], pokrycia podłogowe z kauczuku, maty z kauczuku, pokrycia
podłogowe winylowe, winylowe wykładziny podłogowe, linoleum,
linoleum do pokrywania podłóg, płytki wykonane z linoleum, płytki
wykonane z linoleum do przytwierdzania do podłóg, płytki podłogowe dywanowe, płytki dywanowe do pokrywania podłóg, płytki podłogowe wykonane z korka, płytki dywanowe wykonane z tworzyw
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sztucznych, płytki dywanowe wykonane z gumy, płytki dywanowe
wykonane z tekstyliów, płytki wykładzinowe, dekoracyjne antypoślizgowe wykładziny podłogowe w postaci arkuszy, wykładziny podłogowe do istniejących podłóg, wykładziny o twardej powierzchni
do podłóg, wyściełane okładziny podłogowe, usługi sprzedaży detalicznej w związku z pokryciami podłogowymi, usługi sprzedaży
hurtowej w związku z pokryciami podłogowymi, usługi sprzedaży
w związku z pokryciami podłogowymi świadczone online.

(111) 331961
(220) 2020 07 10
(210) 515901
(151) 2020 12 09
(441) 2020 08 24
(732) MEDILAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) MEDILAB WARSZAWA
(510), (511) 35 usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej w zakresie następujących towarów: środki dezynfekcyjne i antyseptyczne, preparaty do dezynfekcji rąk, środki dezynfekujące do użytku domowego,
płyny dezynfekujące [inne niż mydło], środki dezynfekcyjne do celów higienicznych, środki dezynfekcyjne do przyrządów medycznych, środki dezynfekcyjne do celów medycznych, środki dezynfekujące, którymi nasączane są chusteczki, ściereczki do czyszczenia
nasączone środkami dezynfekującymi, do celów higienicznych,
mydła dezynfekujące, preparaty higieniczne do sterylizacji, środki
czyszczące [preparaty] do sterylizacji narzędzi chirurgicznych, preparaty do sterylizacji, środki do sterylizacji, roztwory do sterylizacji,
sterylne roztwory do celów medycznych, mydła i detergenty lecznicze i odkażające, środki odkażające, preparaty odkażające stosowane
w szpitalach, środki odkażające do przyrządów i aparatury medycznej, antybakteryjne żele na bazie alkoholu do odkażania skóry, urządzenia do sterylizacji, dezynfekcji i odkażania, urządzenia do dezynfekcji, urządzenie dezynfekujące do celów medycznych, dozowniki
środków dezynfekujących do łazienek, dezynfektanty, przenośna
aparatura służąca do odkażania, wolnostojące przenośne prysznice
odkażające, komory służące do odkażania, urządzenia do odkażania,
dozowniki środków odkażających w toaletach, sterylizatory, urządzenia sterylizujące, sterylizatory parowe, sterylizatory ultrafioletowe,
instalacje do sterylizacji, urządzenia do sterylizacji, aparaty do sterylizacji, autoklawy do sterylizacji, przenośne sterylizatory parowe,
sterylizatory do instrumentów medycznych, sterylizatory do przyrządów chirurgicznych, sterylizatory do celów domowych, sterylizatory do celów przemysłowych, sterylizatory do celów medycznych,
sterylizatory do użytku laboratoryjnego, sterylizatory do narzędzi
chirurgicznych, przenośne urządzenia sterylizujące na parę, urządzenia do sterylizacji ultrafioletem [urządzenia do uzdatniania wody],
autoklawy elektryczne do użytku w sterylizacji, autoklawy do sterylizacji do użytku medycznego, urządzenia do sterylizacji do użytku
medycznego, sterylizatory parowe do celów medycznych, sterylizatory parowe do użytku laboratoryjnego, sterylizatory parowe do celów przemysłowych, sterylizatory parowe do celów domowych,
sterylizatory [nie do użytku medycznego], urządzenia sterylizujące
do instrumentów medycznych.
(111) 331962
(220) 2020 07 17
(210) 516145
(151) 2020 12 15
(441) 2020 08 31
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO EL 12 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opole (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) el12
(540)

(591) czerwony, ciemnoniebieski, ciemnoszary
(531) 26.01.01, 26.01.06, 27.05.01, 27.05.23, 27.07.01, 27.07.17, 29.01.13
(510), (511) 9 aparatura, urządzenia i kable do zastosowania w elektryce, transformatory rozdzielcze, tablice rozdzielcze [elektryczność],
szafy rozdzielcze [elektryczność], rozdzielacze energii elektrycznej,
pulpity rozdzielające [elektryczność], elektryczne panele rozdziel-
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cze do sieci elektrycznej, 35 usługi sprzedaży hurtowej w związku
z oświetleniem, usługi sprzedaży hurtowej w związku z wyposażeniem domu, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie elektrycznych
urządzeń gospodarstwa domowego, usługi sprzedaży hurtowej
w zakresie elektronicznego sprzętu gospodarstwa domowego, usługi sprzedaży detalicznej w związku z oświetleniem, usługi sprzedaży
detalicznej w związku z wyposażeniem domu, usługi sprzedaży hurtowej lub detalicznej artykułów elektrotechnicznych.

(111) 331963
(220) 2020 07 17
(210) 516146
(151) 2020 12 15
(441) 2020 08 31
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO EL 12 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opole (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) el12 AKADEMIA
(540)

(591) czerwony, ciemnoniebieski, ciemnoszary
(531) 24.01.05, 24.01.13, 26.01.01, 27.05.01, 27.05.05, 27.07.01,
27.07.17, 29.01.13
(510), (511) 41 organizacja szkoleń, usługi edukacyjne i szkoleniowe,
szkolenie w zakresie inżynierii elektrycznej, organizowanie prezentacji do celów edukacyjnych, przygotowanie prezentacji do celów
szkoleniowych, prowadzenie wycieczek do celów szkoleniowych,
organizowanie wycieczek do celów szkoleniowych, organizowanie
wycieczek edukacyjnych.
(111) 331964
(220) 2020 02 28
(151) 2020 10 15
(441) 2020 05 18
(732) SYNGENTA PARTICIPATIONS AG, Basel (CH)
(540) (znak słowny)
(540)	ANGLE
(510), (511) 5 środki grzybobójcze.

(210) 510826

(111) 331965
(220) 2020 02 28
(210) 510828
(151) 2020 10 13
(441) 2020 04 27
(732) SYNGENTA PARTICIPATIONS AG, Bazylea (CH)
(540) (znak słowny)
(540) BICANTA
(510), (511) 5 środki grzybobójcze.
(111) 331966
(220) 2020 03 27
(210) 512018
(151) 2020 10 14
(441) 2020 05 25
(732) INPOST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) InPost Paczka w Weekend
(540)

(591) czarny, żółty
(531) 01.03.02, 01.03.12, 01.07.03, 01.07.06, 01.07.10, 26.11.01,
26.11.05, 26.11.07, 29.01.12, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.17
(510), (511) 6 metalowe skrzynki, pojemniki i kontenery służące
do sortowania, przechowywania i wydawania paczek i przesyłek,
7 urządzenia automatyczne zawierające skrytki pocztowe służące
do przyjmowania sortowania i wydawania paczek i przesyłek oraz
części do tych urządzeń, 9 urządzenia elektroniczne zawierające

skrytki pocztowe służące do przyjmowania sortowania i wydawania paczek i przesyłek oraz części do tych urządzeń, urządzenia
i programy komputerowe do obsługi elektronicznych systemów powiadamiania za pośrednictwem SMS lub Internetu, bankomaty, 35
wynajmowanie powierzchni reklamowej, usługi w zakresie kolportażu materiałów reklamowych, usługi rozpowszechniania ogłoszeń
reklamowych, usługi publikowania tekstów reklamowych, 39 usługi
w zakresie transportu, pakowania, przechowywania i dostarczania przesyłek i paczek do automatycznych urządzeń pocztowych,
usługi kurierskie, dostarczanie przesyłek adresowych, dostarczanie
towarów zamówionych korespondencyjnie, dostarczanie informacji
o składowaniu towarów oraz o transporcie towarów.

(111) 331967
(220) 2020 03 27
(210) 512029
(151) 2020 10 14
(441) 2020 05 25
(732) TARCHOMIŃSKIE ZAKŁADY FARMACEUTYCZNE POLFA
SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) POLHUMIN
(510), (511) 10 urządzenia, przyrządy i narzędzia medyczne
do wstrzykiwania preparatów farmaceutycznych.
(111) 331968
(220) 2020 03 27
(210) 512030
(151) 2020 10 14
(441) 2020 05 25
(732) TARCHOMIŃSKIE ZAKŁADY FARMACEUTYCZNE POLFA
SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) POLFA TARCHOMIN
(510), (511) 10 aparaty i instrumenty medyczne i weterynaryjne,
urządzenia, przyrządy i narzędzia medyczne do wstrzykiwania preparatów farmaceutycznych.
(111) 331969
(220) 2020 03 27
(210) 512031
(151) 2020 10 14
(441) 2020 05 25
(732) TARCHOMIŃSKIE ZAKŁADY FARMACEUTYCZNE POLFA
SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) f POLFA TARCHOMIN
(540)

(591) ciemnoniebieski
(531) 26.01.01, 26.01.03, 26.01.18, 27.05.01, 27.05.17, 29.01.04
(510), (511) 10 aparaty i instrumenty medyczne i weterynaryjne,
urządzenia, przyrządy i narzędzia medyczne do wstrzykiwania preparatów farmaceutycznych.
(111) 331970
(220) 2020 03 27
(210) 512032
(151) 2020 10 14
(441) 2020 05 25
(732) TARCHOMIŃSKIE ZAKŁADY FARMACEUTYCZNE POLFA
SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) f
(540)

(591) niebieski
(531) 26.01.01, 26.01.03, 26.01.18, 27.05.01, 27.05.21, 29.01.04
(510), (511) 10 aparaty i instrumenty medyczne i weterynaryjne,
urządzenia, przyrządy i narzędzia medyczne do wstrzykiwania preparatów farmaceutycznych.
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Przedłużenie prawa

Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer prawa ochronnego
na znak towarowy i datę, do której przedłużono prawo ochronne.
W przypadku przedłużenia prawa ochronnego tylko dla części towarów (usług) wymienia się te towary (usługi) ze wskazaniem numeru
klasy towarowej (usługowej).
(111) 050111
(111) 058470
(111) 058555
(111) 068348
(111) 070243
(111) 070623
(111) 071130
(111) 071324
(111) 071481
(111) 071811
(111) 071814
(111) 072319
(111) 072709
(111) 072717
(111) 073223
(111) 076274
(111) 134698
(111) 141041
(111) 149580

Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w części dla
towarów: 35: usługi handlowe
w zakresie kojarzenia kontrahentów handlowych i prowadzenia
sklepów dla towarów jak: materiały budowlane niemetalowe, okna,
konstrukcje niemetalowe, boazerie, bramy, pokrycia dachowe,
drewno obrobione, drzwi, gonty,
kamień budowlany, krokwie narożne dachów, łaty, ogrodzenia,
okiennice, ramy do okien, stropy,
sufity, szkło okienne, szkło dla budownictwa, zbrojenie dla budownictwa, żaluzje, klepka, terakota,
glazura, cement, wapno, asfalt,
smoła, bitumy, rury kamionkowe, materiały do uszczelniania,
izolowania, produkty z tworzyw
sztucznych, złącza, giętkie rurki
tworzywowe, wełna mineralna,
artykuły metalowe budowlane,
konstrukcje stalowe, okna metalowe, śruby, okucia, zamki, drobne wyroby ślusarskie, produkty
antykorozyjne i konserwujące,
farby, lakiery, bejce, preparaty
do wybielania i odtłuszczania,
rozcieńczalniki, narzędzia ręczne
i przyrządy ręczne z napędem
ręcznym, hydraulicznym, mechanicznym i pneumatycznym,
narzędzia ogrodnicze, wiertarko-frezarki, aparaty oświetleniowe,
grzewcze, urządzenia wentylacyjne, wodociągowe, instalacje sanitarne, pompy, wyroby z drewna
i masy plastycznej, meble, pojemniki dla gospodarstwa domowego, sprzęt do czyszczenia, narzędzia dla gospodarstw domowych.
(111) 151244 (180) 2030 06 08 Prawo przedłużono w całości

(111) 153277
(111) 154230
(111) 154231
(111) 154711
(111) 154813
(111) 154842

(180) 2030 12 14
(180) 2030 12 13
(180) 2030 12 13
(180) 2030 09 01
(180) 2030 11 06
(180) 2030 09 25

(111) 154980
(111) 155069
(111) 155154
(111) 155324
(111) 155424
(111) 155584
(111) 155585
(111) 155784
(111) 155785
(111) 155786
(111) 155809
(111) 155959

(180) 2031 01 05
(180) 2030 12 10
(180) 2031 01 25
(180) 2030 12 18
(180) 2031 01 11
(180) 2031 01 22
(180) 2031 01 22
(180) 2030 12 22
(180) 2030 12 22
(180) 2030 12 22
(180) 2030 12 12
(180) 2031 03 13

(111) 156125
(111) 156206
(111) 156207
(111) 156454
(111) 156455
(111) 156481
(111) 156482
(111) 156510
(111) 156518
(111) 156686
(111) 156687
(111) 156855

(180) 2031 01 05
(180) 2030 12 05
(180) 2030 12 05
(180) 2031 01 22
(180) 2031 01 22
(180) 2030 12 07
(180) 2030 12 07
(180) 2031 01 26
(180) 2031 03 09
(180) 2031 01 02
(180) 2031 01 09
(180) 2030 09 13

(180) 2031 06 11
(180) 2031 01 19
(180) 2031 02 06
(180) 2030 10 04
(180) 2031 02 12
(180) 2031 01 22
(180) 2031 01 17
(180) 2031 02 28
(180) 2030 11 29
(180) 2031 01 18
(180) 2031 01 18
(180) 2030 12 19
(180) 2031 01 11
(180) 2031 01 28
(180) 2031 01 31
(180) 2031 12 03
(180) 2031 01 19
(180) 2031 04 12
(180) 2030 04 21
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Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w części dla
towarów: 35: usługi w zakresie
reklamy prasowej, radiowej, telewizyjnej oraz za pośrednictwem
internetu, usługi biznesowe, doradztwo oraz pomoc w zakresie
zarządzania działalnością gospodarczą, czynności biurowe, usługi
w zakresie pośrednictwa pracy;
41: usługi w zakresie nauczania
i organizacji szkoleń (kursów),
usługi związane z organizowaniem i prowadzeniem konferencji,
kongresów, zjazdów, konkursów
edukacyjnych i rozrywkowych,
wystaw z dziedziny kultury i edukacji, usługi związane z organizowaniem wypoczynku, obozów
sportowych i wakacyjnych, informacje o imprezach sportowych
i kulturalnych oraz o wypoczynku; 43: usługi gastronomiczne,
podawanie potraw i napojów,
czynności związane z czasowym
zakwaterowaniem.
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w części dla
towarów: 16: opakowania foliowe
z tworzyw sztucznych; 40: szycie
opakowań foliowych.
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w części
dla towarów: 41: świadczenie
usług w zakresie organizowania
i prowadzenia kursów, szkoleń,
sympozjów, konferencji, seminariów, zjazdów, kongresów,
imprez sportowych, kulturalnych i rozrywkowych, nauczanie
korespondencyjne,
produkcja
szkoleniowych programów radiowych i telewizyjnych, produkcja
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(111) 156941
(111) 157340
(111) 157498
(111) 158247
(111) 158275
(111) 158456
(111) 158498
(111) 158614
(111) 159057
(111) 159677
(111) 159857
(111) 159944
(111) 159945
(111) 160060
(111) 160371
(111) 160404
(111) 160490
(111) 160491
(111) 161351
(111) 161352
(111) 161670
(111) 161671
(111) 161672
(111) 162486
(111) 167041
(111) 180801
(111) 180802
(111) 182108
(111) 235272
(111) 238727
(111) 239948
(111) 240642
(111) 241968
(111) 242231
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(180) 2031 01 22
(180) 2031 02 26
(180) 2031 01 10
(180) 2030 12 07
(180) 2031 02 21
(180) 2030 12 13
(180) 2031 04 12
(180) 2031 01 23
(180) 2031 05 09
(180) 2031 02 28
(180) 2031 09 10
(180) 2031 01 26
(180) 2031 01 26
(180) 2031 08 21
(180) 2031 11 29
(180) 2030 11 09
(180) 2030 12 01
(180) 2030 12 01
(180) 2031 01 05
(180) 2031 01 10
(180) 2031 10 05
(180) 2031 10 05
(180) 2031 10 05
(180) 2031 10 12
(180) 2031 11 21
(180) 2031 01 12
(180) 2031 01 12
(180) 2031 01 10
(180) 2030 01 21
(180) 2030 06 08
(180) 2030 03 23
(180) 2030 05 12
(180) 2030 06 04
(180) 2030 09 06

filmów edukacyjnych, organizowanie konkursów edukacyjnych
i rozrywkowych, publikowanie
materiałów szkoleniowych, opracowywanie i przygotowywanie
programów szkoleniowych, organizowanie i prowadzenie konferencji prasowych, organizowanie
wystaw w celach edukacyjnych
i kulturalnych, usługi edukacyjne i szkoleniowe z wykorzystaniem pomocy naukowych innych
niż książki – odwołujących się
do wzroku i/lub słuchu, usługi
w zakresie informacji na temat:
szkoleń, sympozjów, konferencji,
seminariów, zjazdów, kongresów,
imprez sportowych, kulturalnych
i rozrywkowych, programów
szkoleniowych, publikacji, organizowanych konkursów i wystaw
związanych z kulturą i edukacją
– za pomocą internetu, tłumaczenia, usługi klubów towarzyskich,
usługi klubów edukacyjnych
z różnych dziedzin wiedzy.
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w części
dla towarów: 25: obuwie damskie, obuwie męskie, obuwie
dziecięce; 35: prowadzenie sklepu/hurtowni oraz oferowanie
do sprzedaży w ramach sklepu internetowego: obuwia damskiego,
obuwia męskiego, obuwia dzie-

(111) 242602 (180) 2030 12 20
(111) 242950 (180) 2030 09 17

(111) 243401
(111) 243414
(111) 243415
(111) 243419
(111) 243558
(111) 243926
(111) 243927
(111) 243928
(111) 243929
(111) 244177

(180) 2030 12 14
(180) 2031 02 02
(180) 2031 02 07
(180) 2031 02 16
(180) 2030 10 27
(180) 2030 05 10
(180) 2030 05 10
(180) 2030 05 10
(180) 2030 05 11
(180) 2030 09 10

(111) 244244
(111) 244262
(111) 244365
(111) 244733
(111) 244877
(111) 244932
(111) 245015

(180) 2030 11 12
(180) 2030 12 20
(180) 2030 07 19
(180) 2030 12 13
(180) 2031 01 10
(180) 2030 12 13
(180) 2030 10 07

cięcego, środków do pielęgnacji
i czyszczenia obuwia, galanterii
skórzanej, w tym: toreb, torebek,
teczek, aktówek, dyplomatek,
portfeli, portmonetek, etui, wizytowników, kosmetyczek, kufrów,
plecaków, waliz, sakiewek, siatek,
tornistrów, pasów skórzanych, rękawiczek oraz parasoli.
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w części dla
towarów: 29: drób nieżywy, jaja
spożywcze, jaja wzbogacone witaminami i minerałami, jaja w proszku, jaja w płynie, żółtka jajek,
białka jajek; 31: drób żywy, drób
do hodowli, kurczęta, kury, pisklęta brojlerskie, kurki nieśne, jaja
do wylęgania, kasze dla drobiu,
pasze, mieszanki paszowe, koncentraty paszowe dla drobiu, preparaty zwiększające niesienie się
drobiu, dodatki do pasz nie do celów leczniczych, spożywcze pasze
wzmacniające dla drobiu.
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w części dla towarów: 37: instalowanie i naprawa
urządzeń elektrycznych, instalowanie i naprawa pieców, instalowanie oraz naprawa urządzeń klimatyzacyjnych, montaż i naprawy
instalacji grzewczych, instalowanie
i naprawy urządzeń do nawadniania; 39: magazynowanie, przewóz samochodami ciężarowymi,
przewożenie ładunków, transport
samochodowy, składowanie towarów, składowanie.
Prawo przedłużono w 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: 42: usługi doradztwa
w zakresie doboru i stosowania
komputerowego sprzętu i procedur stosowanych w rezonansie
magnetycznym, w badaniach
tomograficznych, w badaniach
USG i w gdzie indziej nie wymienionych innych skomputeryzowanych technikach medycznych,
usługi opracowywania ekspertyz i opinii dotyczących doboru
i stosowania komputerowego
sprzętu i procedur stosowanych

Nr 2/2021

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO
w rezonansie magnetycznym,
w badaniach tomograficznych,
w badaniach USG i w gdzie indziej nie wymienionych innych
skomputeryzowanych
technikach medycznych, usługi analizy
systemów komputerowych stosowanych w rezonansie magnetycznym, w badaniach tomograficznych, w badaniach USG, usługi
instalacji, konserwacji i modernizacji oprogramowania komputerowego stosowanego w rezonansie magnetycznym, w badaniach
tomograficznych, w badaniach
USG i w gdzie indziej nie wymienionych innych skomputeryzowanych technikach medycznych,
usługi konwersji danych przez
programy komputerowe stosowane w rezonansie magnetycznym,
w badaniach tomograficznych,
w badaniach USG, usługi opracowywania projektów technicznych
dotyczących organizacji i eksploatacji zakładów opieki zdrowotnej
stosujących komputerowy sprzęt
i procedury rezonansu magnetycznego, badania tomograficzne, badania USG i gdzie indziej
nie wymienione inne skomputeryzowane techniki medyczne, usługi
wzorcowania i pomiarów elektronicznego sprzętu medycznego,
usługi wypożyczania aparatów
i sprzętu skomputeryzowanej diagnostyki medycznej; 44: doradztwo dla przedsiębiorstw świadczących usługi skomputeryzowanej
diagnostyki medycznej i komputerowych procedur operacyjnych,
udzielanie porad osobom zainteresowanych co do możliwości jakie stwarza diagnostyka medyczna, a w szczególności w zakresie
mikroskopii, radioskopii, tomografii i rezonansu magnetycznego
oraz USG, usługi konsultacyjne
w zakresie ochrony zdrowia, medycyny, farmacji i homeopatii, dostarczane w trybie on-line z komputerowej bazy danych lub przez
Internet lub poprzez inne media,
usługi kinezyterapii, usługi szpitali, przychodni i klinik medycznych, leczniczych, pourazowych
i rehabilitacyjnych, poradnictwo
farmakologiczne i homeopatyczne, diagnostyka medyczna przy
zastosowaniu komputerowego
sprzętu i procedur stosowanych
w rezonansie magnetycznym,
w badaniach tomograficznych,
w badaniach USG i w gdzie indziej
nie wymienionych innych skomputeryzowanych
technikach
medycznych, usługi medycyny
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estetycznej i face liftingu, zabiegi
kompleksowej rehabilitacji pacjentów po złamaniach, operacjach kręgosłupa, stawów biodrowych i kolanowych, mastektomii,
w schorzeniach reumatologicznych i neurologicznych, w stanach
osteoporozy, w stanach depresji,
organizowanie, programowanie
i prowadzenie wyspecjalizowanych ćwiczeń rehabilitacyjnych,
organizowanie, programowanie
i prowadzenie wyspecjalizowanych ćwiczeń dla kobiet w ciąży,
organizowanie, programowanie
i prowadzenie wyspecjalizowanych ćwiczeń dla mężczyzn w podeszłym wieku typu slow mix,
organizowanie, programowanie
i prowadzenie konwencjonalnych
i wyspecjalizowanych ćwiczeń
yogi takich zwłaszcza jak Ashtanga Vinyasa Yoga, Taniec Oddechu,
Maysor, poradnictwo lekarskie
w zakresie medycyny ogólnej,
medycyny sportowej i profilaktyki zdrowia, prowadzenie ćwiczeń
cyklingu trenerskiego, organizowanie, programowanie i prowadzenie wyspecjalizowanych ćwiczeń siłowni z wykorzystaniem
urządzeń aerobowych, w tym
zwłaszcza bieżni, maszyn eliptycznych, rowerków stacjonarnych poziomych i pionowych, steperów,
ergometrów i tym podobnych,
porady w zakresie farmakologii,
programowanie i prowadzenie
wyspecjalizowanych ćwiczeń dla
uprawiania squash-a, bowlingu,
tenisa i innych podobnych sportów siłowych, usługi doradcze
i poradnictwo w dziedzinie metod, technologii i wyposażenia
sprzętowego dla potrzeb pielęgnacji urody, ochrony zdrowia
i profilaktyki zdrowotnej, rehabilitacji, usług paramedycznych
i homeopatii, usługi rehabilitacji
i lecznictwa niepublicznego, usługi fizykoterapii i fizjoterapii, usługi
zapłodnienia metodą in vitro, usługi solariów w kabinach stojących
i leżących, usługi kąpieli basenowych, usługi salonów piękności,
usługi aerobiku w tym zwłaszcza
według systemów ABT, BS, TBC,
Fat Burner, Latino, Dance4fun,
Funky, Step, Stretching, Body Ball,
Body Art, Box Aerobic, Yoga, Slow
Mix, Together, usługi masażu limfatycznego, ujędrniającego i antycellulitowego z lub bez użycia
collagenu, zabiegi masażu całościowego odchudzającego, zabiegi masażu całościowego relaksującego, zabiegi masażu leczniczego
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(111) 245338
(111) 245340
(111) 245341
(111) 245355
(111) 245397
(111) 245443
(111) 245444
(111) 245480
(111) 245521
(111) 245523
(111) 245525
(111) 245532
(111) 245840
(111) 245841
(111) 245844
(111) 245866
(111) 245880
(111) 246135
(111) 246136
(111) 246155
(111) 246264
(111) 246310
(111) 246345
(111) 246608
(111) 246888
(111) 246899
(111) 247093
(111) 247218
(111) 247219
(111) 247532
(111) 247534
(111) 247546
(111) 247592
(111) 247605
(111) 247614
(111) 247620
(111) 247731
(111) 248179
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(180) 2031 01 14
(180) 2031 01 14
(180) 2031 01 14
(180) 2031 01 24
(180) 2031 01 18
(180) 2030 10 27
(180) 2030 10 27
(180) 2030 12 10
(180) 2030 11 30
(180) 2030 11 30
(180) 2030 11 30
(180) 2031 01 05
(180) 2031 01 17
(180) 2031 01 17
(180) 2031 01 18
(180) 2031 01 27
(180) 2031 01 31
(180) 2030 11 30
(180) 2030 11 30
(180) 2031 01 14
(180) 2030 12 30
(180) 2031 01 28
(180) 2031 01 12
(180) 2031 01 19
(180) 2030 11 24
(180) 2030 12 29
(180) 2030 11 24
(180) 2030 11 15
(180) 2030 11 15
(180) 2031 01 26
(180) 2031 01 27
(180) 2031 02 07
(180) 2030 10 05
(180) 2030 12 16
(180) 2031 01 26
(180) 2031 02 02
(180) 2031 03 30
(180) 2031 02 09

kręgosłupa, zabiegi masażu karku,
zabiegi masażu kończyn górnych
i dolnych oraz dekoltu, zabiegi
masażu podwodnego ręcznego
oraz dyszami bocznymi, zabiegi
masażu podwodnego kręgosłupa,
zabiegi aparatami solluxowymi,
magnetoterapia,
laseroterapia,
ciepłolecznictwo, hydroterapia
w tym zwłaszcza typu SPA, zabiegi masażu podwodnego kąpielą
bąbelkową, usługi fizykoterapii,
krioterapii i elektroterapii, zabiegi
diadynamiki zwłaszcza metodą
DD, zabiegi kąpielowe wirówkowe kończyn dolnych i kończyn
górnych, zabiegi galwanizacji,
interdyny i jonizacji, zabiegi rehabilitacji ultradźwiękami, usługi opracowywania jadłospisów
dietetycznych dla osób korzystających z usług medycznych,
profilaktyki zdrowotnej oraz rehabilitacji, usługi opracowywania
spożywczych mieszanek odżywczych i ziołowych nie będących
lekami dla osób korzystających
z usług medycznych, profilaktyki
zdrowotnej oraz rehabilitacji.
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
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) 248284
(111) 248299
(111) 248332
(111) 248371
(111) 248706
(111) 248888
(111) 248912
(111) 248913
(111) 249094
(111) 249168
(111) 249261
(111) 249538
(111) 249704
(111) 249710
(111) 250097
(111) 250154
(111) 250462
(111) 250463
(111) 250622
(111) 250803
(111) 251636
(111) 251637
(111) 252069
(111) 252602
(111) 252953
(111) 253054
(111) 253232
(111) 253899
(111) 253900
(111) 254178
(111) 254243
(111) 254302
(111) 254961
(111) 255411
(111) 255880
(111) 256048
(111) 256779
(111) 260326
(111) 260685
(111) 270121
(111) 290855
(111) 302181

(180) 2031 01 25
(180) 2031 01 17
(180) 2031 03 30
(180) 2031 03 18
(180) 2031 02 10
(180) 2031 02 22
(180) 2031 04 07
(180) 2031 04 07
(180) 2031 04 18
(180) 2030 12 07
(180) 2031 05 10
(180) 2031 06 07
(180) 2031 01 17
(180) 2031 02 17
(180) 2031 03 14
(180) 2031 05 17
(180) 2031 05 09
(180) 2031 05 09
(180) 2031 05 27
(180) 2031 05 27
(180) 2031 03 29
(180) 2031 03 29
(180) 2031 06 16
(180) 2031 10 23
(180) 2031 06 16
(180) 2031 02 07
(180) 2031 06 27
(180) 2031 11 18
(180) 2031 11 18
(180) 2031 06 03
(180) 2031 11 17
(180) 2031 12 01
(180) 2030 11 12
(180) 2031 03 29
(180) 2031 01 07
(180) 2031 01 21
(180) 2031 01 31
(180) 2032 02 10
(180) 2031 02 09
(180) 2031 01 26
(180) 2031 04 20
(180) 2030 12 29

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

Decyzje o odmowie udzielenia prawa
wydane po ogłoszeniu o zgłoszeniu lub
ujawnieniu zgłoszenia na stronie internetowej
Urzędu Patentowego RP
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer zgłoszenia znaku
towarowego oraz numer i rok wydania Biuletynu Urzędu Patentowego, w którym zgłoszenie zostało ogłoszone lub symbol (U), jeżeli znak
został ujawniony na stronie internetowej Urzędu Patentowego RP.
(210) 277803
(210) 394345
(210) 394751
(210) 420040
(210) 431344
(210) 431345
(210) 440869
(210) 442538
(210) 445991
(210) 449745
(210) 458664
(210) 471467

13/2004
07/2012
08/2012
02/2014
23/2014
23/2014
15/2015
18/2015
24/2015
5/2016
U
U

(210) 473123
(210) 473125
(210) 476966
(210) 476967
(210) 477485
(210) 477488
(210) 478348
(210) 479960
(210) 480011
(210) 482431
(210) 484356
(210) 486816

ZT32/2017
ZT32/2017
ZT44/2017
ZT44/2017
ZT46/2017
ZT46/2017
ZT04/2018
ZT04/2018
ZT04/2018
ZT13/2018
ZT26/2018
U

Nr 2/2021
(210) 488541
(210) 488543
(210) 489137
(210) 494299
(210) 498361
(210) 498756
(210) 498763
(210) 498774
(210) 498813
(210) 499128
(210) 503237
(210) 506327
(210) 506614
(210) 509256
(210) 509257
(210) 510485
(210) 511832
(210) 511993
(210) 512279
(210) 512837
(210) 513306
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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) 513396
(210) 513434
(210) 513483
(210) 513617
(210) 513675
(210) 513677
(210) 513754
(210) 513784
(210) 513869
(210) 513923
(210) 514015
(210) 514053
(210) 514132
(210) 514179
(210) 514252
(210) 514326
(210) 514762
(210) 514765
(210) 515058
(210) 515905

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

Decyzje o umorzeniu postępowania
w sprawie udzielenia prawa wydane
po ogłoszeniu o zgłoszeniu
lub ujawnieniu zgłoszenia na stronie
internetowej Urzędu Patentowego RP
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer zgłoszenia znaku
towarowego oraz numer i rok wydania Biuletynu Urzędu Patentowego, w którym zgłoszenie zostało ogłoszone lub symbol (U), jeżeli znak
został ujawniony na stronie internetowej Urzędu Patentowego RP.
(210) 458428
(210) 499600
(210) 508073
(210) 508640
(210) 509627
(210) 510740
(210) 511065
(210) 511425
(210) 452494
(210) 511557
(210) 512026
(210) 512134
(210) 512230
(210) 512839
(210) 512965
(210) 499356
(210) 513085
(210) 513152
(210) 513375
(210) 506663
(210) 507632
(210) 507633
(210) 507636
(210) 513061
(210) 513528
(210) 513530
(210) 513532
(210) 514203
(210) 514204
(210) 514421
(210) 514465
(210) 514154
(210) 514514

17/2016
U
U
U
U
U
U
U
11/2016
U
U
U
U
U
U
ZT23/2020
U
U
ZT28/2020
ZT53/2019
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U

(210) 514592
(210) 514734
(210) 514788
(210) 514818
(210) 516142
(210) 514888
(210) 515026
(210) 516514
(210) 516515
(210) 515320
(210) 515620
(210) 515622
(210) 515623
(210) 515624
(210) 515637
(210) 515715
(210) 515909
(210) 516288
(210) 516306
(210) 516385
(210) 516477
(210) 516642
(210) 516644
(210) 516645
(210) 516682
(210) 517254
(210) 517671
(210) 517672
(210) 517798
(210) 517799
(210) 517800
(210) 517878

U
U
U
U
ZT35/2020
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
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Decyzje stwierdzające
wygaśnięcie decyzji o udzieleniu prawa
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer zgłoszenia znaku
towarowego oraz numer i rok wydania Biuletynu Urzędu Patentowego, w którym zgłoszenie zostało ogłoszone.
(210) 370851
(210) 370852
(210) 398121
(210) 408487
(210) 408488
(210) 409685
(210) 409754
(210) 416675
(210) 417276
(210) 419585
(210) 423637
(210) 424485
(210) 425128
(210) 425194
(210) 426276
(210) 427174
(210) 431266
(210) 435807
(210) 435864
(210) 435914
(210) 436461
(210) 436881
(210) 441477
(210) 442386
(210) 442387
(210) 442392
(210) 442412
(210) 442977
(210) 444791
(210) 445949
(210) 447143
(210) 447801
(210) 448129
(210) 453332
(210) 455892
(210) 461705
(210) 468921
(210) 470493
(210) 471831
(210) 473652
(210) 474938
(210) 476566
(210) 477236
(210) 478880
(210) 479128
(210) 479131
(210) 482047
(210) 483208
(210) 483432
(210) 483568
(210) 485238
(210) 485239
(210) 485454
(210) 485512
(210) 486384
(210) 486411
(210) 486932
(210) 488749
(210) 489099
(210) 489103
(210) 489481

18/2010
18/2010
13/2012
07/2013
07/2013
10/2013
10/2013
22/2013
23/2013
01/2014
10/2014
11/2014
12/2014
12/2014
14/2014
15/2014
22/2014
05/2015
05/2015
05/2015
06/2015
07/2015
16/2015
18/2015
18/2015
18/2015
18/2015
19/2015
22/2015
24/2015
26/2015
01/2016
02/2016
13/2016
14/2016
22/2016
22/2017
22/2017
46/2017
37/2017
35/2019
32/2018
37/2019
51/2017
52/2017
52/2017
12/2018
19/2018
19/2018
52/2018
27/2018
27/2018
33/2018
08/2019
41/2018
41/2018
33/2018
33/2019
41/2018
36/2019
41/2018

(210) 489491
(210) 489658
(210) 489664
(210) 490351
(210) 490480
(210) 490763
(210) 491008
(210) 491105
(210) 491106
(210) 491350
(210) 491351
(210) 491352
(210) 492208
(210) 493080
(210) 493810
(210) 493987
(210) 494433
(210) 494586
(210) 495192
(210) 495521
(210) 495568
(210) 495590
(210) 495841
(210) 495997
(210) 496623
(210) 496752
(210) 496835
(210) 496848
(210) 496901
(210) 497030
(210) 497160
(210) 497250
(210) 497265
(210) 497837
(210) 497942
(210) 498016
(210) 498081
(210) 498407
(210) 498409
(210) 498433
(210) 498607
(210) 498612
(210) 498616
(210) 498637
(210) 498770
(210) 499081
(210) 499277
(210) 499281
(210) 499343
(210) 499357
(210) 499358
(210) 499548
(210) 499662
(210) 499674
(210) 499684
(210) 499729
(210) 499771
(210) 499805
(210) 499828
(210) 499864
(210) 500012

47/2018
52/2018
52/2018
03/2019
33/2019
14/2019
36/2019
31/2019
31/2019
31/2019
31/2019
31/2019
07/2019
36/2019
26/2019
26/2019
11/2019
11/2019
28/2019
12/2019
33/2019
18/2019
18/2019
23/2019
17/2019
34/2019
39/2019
23/2019
30/2019
31/2019
38/2019
26/2019
39/2019
29/2019
37/2019
34/2019
21/2019
28/2019
28/2019
29/2019
26/2019
26/2019
26/2019
34/2019
28/2019
34/2019
25/2019
39/2019
33/2019
30/2019
30/2019
36/2019
30/2019
35/2019
33/2019
30/2019
35/2019
30/2019
34/2019
39/2019
32/2019
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(210) 500036
(210) 500138
(210) 500153
(210) 500161
(210) 500269
(210) 500270
(210) 500271
(210) 500295
(210) 500320
(210) 500324
(210) 500352
(210) 500531
(210) 500553
(210) 500672
(210) 500685
(210) 500712
(210) 500777
(210) 500820
(210) 500862
(210) 500901
(210) 500909
(210) 500962
(210) 500977
(210) 501116
(210) 501216
(210) 501313
(210) 501361
(210) 501386
(210) 501419
(210) 501426
(210) 501428
(210) 501431
(210) 501447
(210) 501466
(210) 501479
(210) 501567
(210) 501647
(210) 501702
(210) 501705
(210) 501798
(210) 501800
(210) 501804
(210) 501820
(210) 501848
(210) 501984
(210) 501994
(210) 502005
(210) 502017
(210) 502028
(210) 502058
(210) 502059
(210) 502068
(210) 502081
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34/2019
34/2019
36/2019
36/2019
34/2019
34/2019
34/2019
34/2019
29/2019
29/2019
30/2019
33/2019
35/2019
34/2019
34/2019
34/2019
35/2019
40/2019
34/2019
34/2019
39/2019
30/2019
34/2019
38/2019
37/2019
36/2019
37/2019
32/2019
33/2019
38/2019
38/2019
32/2019
34/2019
34/2019
33/2019
32/2019
32/2019
32/2019
38/2019
33/2019
33/2019
33/2019
39/2019
34/2019
34/2019
39/2019
33/2019
34/2019
34/2019
34/2019
39/2019
34/2019
34/2019

(210) 502083
(210) 502146
(210) 502185
(210) 502198
(210) 502217
(210) 502224
(210) 502225
(210) 502229
(210) 502238
(210) 502266
(210) 502272
(210) 502274
(210) 502284
(210) 502315
(210) 502356
(210) 502371
(210) 502379
(210) 502388
(210) 502411
(210) 502525
(210) 502526
(210) 502663
(210) 502664
(210) 502695
(210) 502696
(210) 502698
(210) 502744
(210) 502775
(210) 502813
(210) 502874
(210) 502882
(210) 502884
(210) 502925
(210) 502931
(210) 502932
(210) 502934
(210) 502936
(210) 502937
(210) 502938
(210) 502950
(210) 502978
(210) 502979
(210) 502980
(210) 502996
(210) 502999
(210) 503099
(210) 503139
(210) 503710
(210) 503760
(210) 503808
(210) 504002
(210) 504035

34/2019
34/2019
34/2019
34/2019
38/2019
38/2019
38/2019
38/2019
34/2019
34/2019
34/2019
34/2019
36/2019
34/2019
36/2019
37/2019
37/2019
38/2019
37/2019
34/2019
36/2019
36/2019
36/2019
36/2019
36/2019
36/2019
38/2019
37/2019
37/2019
39/2019
39/2019
39/2019
41/2019
41/2019
37/2019
41/2019
41/2019
41/2019
41/2019
41/2019
41/2019
41/2019
41/2019
40/2019
40/2019
39/2019
40/2019
40/2019
41/2019
40/2019
41/2019
41/2019

Wygaśnięcie prawa
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer wygasłego prawa
ochronnego, datę wygaśnięcia oraz zakres wygaśnięcia.
(111) 138193 (141) 2007 06 12
(111) 210695 (141) 2019 10 29

Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w części dotyczącej towarów i/lub usług: 25:
robocza: odzież, obuwie, nakrycia
głowy, bielizna osobista, w tym
koszule, podkoszulki, kurtki, bezrękawniki, płaszcze, rękawice,

skarpety, odzież robocza, w tym
ocieplana, obuwie robocze, rękawice robocze, nakolanniki
robocze, nauszniki, specjalna
odzież i okrycia przeciwdeszczowe, w tym z tworzyw sztucznych
lub pokrytych tworzywami, nakrycia głowy robocze; wszystkie
z powyższych, odzież, obuwie
lub nakrycia głowy, związane
z modą; 35: prowadzenie sklepu
i hurtowni z roboczą odzieżą,
obuwiem, bielizną osobistą i nakryciami głowy, w tym ochronnymi środkami ochrony osobistej,
środkami do mycia ciała mocno
zabrudzonego, do prania i czyszczenia odzieży roboczej, środkami do oczyszczania powietrza;
wszystkie z powyższych, odzież,
obuwie lub nakrycia głowy, związane z modą.
(111) 311776 (141) 2019 11 04 Prawo wygasło w części dotyczącej
towarów i/lub usług: 12: pojazdy
do poruszania się po ziemi, w powietrzu, po wodzie i po torach,
akcesoria i części do pojazdów nieujęte w innych klasach, autoalarmy;
35: zgrupowanie na rzecz osób
trzecich różnych towarów pozwalające nabywcy wygodnie oglądać
i kupować te towary na stronie
internetowej dotyczącej sprzedaży pojazdów, akcesoriów i części
do pojazdów, towarów motoryzacyjnych; zgrupowanie na rzecz
osób trzecich różnych towarów
pozwalające nabywcy wygodnie
je oglądać i kupować w sklepie
z pojazdami, akcesoriami i częściami do pojazdów
(111) 327583 (141) 2020 05 22 Prawo wygasło w części dotyczącej towarów i/lub usług: 41: studio
tańca z wyłączeniem studia tańca
tanga argentyńskiego; szkoła tańca i nauka tańca z wyłączeniem
szkoły tańca i nauki tańca tanga
argentyńskiego; udzielanie lekcji
tańca z wyłączeniem udzielania
lekcji tańca w zakresie tanga argentyńskiego;
organizowanie
pokazów tańca z wyłączeniem
organizowania pokazów tańca
tanga argentyńskiego; pokazy
tańca na żywo z wyłączeniem
pokazów tańca tanga argentyńskiego na żywo; nauka tańca dla
dorosłych i dzieci z wyłączeniem
nauki tańca tanga argentyńskiego dla dorosłych i dzieci; usługi
klubów tańca z wyłączeniem
usług klubów tańca w zakresie
tanga argentyńskiego; usługi
edukacyjne związane z tańcem
z wyłączeniem usług edukacyjnych związanych z tańcem dot.
tanga argentyńskiego; udostęp-
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nianie obiektów i sprzętu do tańca z wyłączeniem udostępniania
obiektów i sprzętu do tańca tanga argentyńskiego; produkcja
pokazów rozrywkowych obejmujących występy tancerzy z wyłączeniem produkcji pokazów
rozrywkowych obejmujących występy tancerzy w ramach tanga
argentyńskiego; udostępnianie
sal do tańca i ich wyposażenia
z wyłączeniem udostępniania sal
do tańca i ich wyposażenia w zakresie tańca tanga argentyńskiego; produkcja pokazów rozrywkowych obejmujących występy
tancerzy i piosenkarzy z wyłączeniem produkcji pokazów rozrywkowych obejmujących występy
tancerzy i piosenkarzy dot. tanga argentyńskiego; przedstawienia teatralne z wyłączeniem
przedstawień teatralnych dot.
tanga argentyńskiego; organizowanie widowisk [impresariat]
z wyłączeniem organizowania
widowisk [impresariat] w zakresie tańca tanga argentyńskiego;
organizowanie seminariów związanych z działalnością kulturalną
z wyłączeniem organizowania
seminariów związanych z działalnością kulturalną w zakresie
tanga argentyńskiego; organizowanie turniejów z wyłączeniem
organizowania turniejów tańca
tanga argentyńskiego; organizacja atrakcji na obozach letnich
z wyłączeniem organizacji atrakcji na obozach letnich w zakresie
tanga argentyńskiego; obozy letnie [rozrywka i edukacja] z wyłączeniem obozów letnich[rozrywka i edukacja] związanych z nauką
tańca tanga argentyńskiego; organizacja aktywności edukacyjnych na obozach letnich z wyłączeniem organizacji aktywności
edukacyjnych na obozach letnich
związanych z nauką tańca tanga argentyńskiego; organizacja
aktywności kulturalnych na obozach letnich z wyłączeniem organizacji aktywności kulturalnych
na obozach letnich dot. tanga
argentyńskiego; warsztaty w celach szkoleniowych, kulturalnych,
rekreacyjnych i edukacyjnych
z wyłączeniem warsztatów w celach szkoleniowych, kulturalnych,
rekreacyjnych i edukacyjnych
w zakresie tanga argentyńskiego;
organizowanie wykładów i seminariów z wyłączeniem organizowania wykładów i seminariów
dot. tanga argentyńskiego.
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Decyzje o zmianie, uchyleniu lub stwierdzeniu
nieważności decyzji opublikowanych
w Wiadomościach Urzędu Patentowego
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer zgłoszenia albo
numer prawa ochronnego na znak towarowy, numer i rok wydania
Wiadomości Urzędu Patentowego, w którym ogłoszona została decyzja podlegająca zmianie, uchyleniu albo której nieważność Urząd
Patentowy RP stwierdził, datę i treść decyzji uchylającej, zmieniającej
lub stwierdzającej nieważność decyzji uprzednio ogłoszonej.
(111) 163174
00/0000
2019 04 12
Sprostowano oczywistą omyłkę w decyzji z dnia 03.09.2019 r.
o udzieleniu prawa ochronnego na znak towarowy.
(111) 272238
09/2015
2016 12 19
W wyniku postępowania uchylono decyzję z dnia 21.01.2014 r.
o udzieleniu prawa ochronnego na znak towarowy.

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) 046013 A. Wykreślono: TIME INC., NOWY JORK, Stany
Zjednoczone Ameryki; Wpisano: TIME USA, LLC, Nowy Jork, Stany
Zjednoczone Ameryki.
(111) 049656 A. Wykreślono: PRODLEW Projektowanie-Wykonastwo-Handel-Doradztwo Spółka z o.o., Warszawa, Polska; Wpisano: „PRODLEW” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 010106430.
(111) 056152 A. Wykreślono: MICHELIN RECHERCHE ET TECHNIQUE S.A., GRANGES-PACCOT, Szwajcaria; Wpisano: COMPAGNIE
GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN , Clermont-Ferrand,
Francja.
(111) 064136 A. Wykreślono: MERCK KGAA, DARMSTADT,
Niemcy; Wpisano: Merck Selbstmedikation GmbH, Darmstadt,
Niemcy.
(111) 064136 A. Wykreślono: Merck Selbstmedikation GmbH,
Darmstadt, Niemcy; Wpisano: P&G Health Germany GmbH, Schwalbach am Taunus, Niemcy.
(111) 064757 A. Wykreślono: MERCK KGAA, DARMSTADT,
Niemcy; Wpisano: Merck Selbstmedikation GmbH, Darmstadt,
Niemcy.
(111) 064757 A. Wykreślono: Merck Selbstmedikation GmbH,
Darmstadt, Niemcy; Wpisano: P&G Health Germany GmbH, Schwalbach am Taunus, Niemcy.
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(111) 065331 A. Wykreślono: MERCK KGAA, DARMSTADT, Niemcy; Wpisano: Merck Selbstmedikation GmbH, Darmstadt, Niemcy.
(111) 065331 A. Wykreślono: Merck Selbstmedikation GmbH,
Darmstadt, Niemcy; Wpisano: P&G Health Germany GmbH, Schwalbach am Taunus, Niemcy.
(111) 065623 A. Wykreślono: ELKEM AS, OSLO, Norwegia;
Wpisano: ELKEM ASA, OSLO, Norwegia.
(111) 072379 A. Wykreślono: LORIS AZZARO B.V., APELDOORN, Holandia; Wpisano: Azzaro Beauté, Paryż, Francja.
(111) 073094 A. Wykreślono: ASOLO S.P.A., Nervesa della Battaglia (Treviso), Włochy; Wpisano: ASOLO S.R.L., Nervesa Della Battaglia (Treviso), Włochy.
(111) 073394 A. Wykreślono: MERCK KGAA, DARMSTADT, Niemcy; Wpisano: Merck Selbstmedikation GmbH, Darmstadt, Niemcy.
(111) 073394 A. Wykreślono: Merck Selbstmedikation GmbH,
Darmstadt, Niemcy; Wpisano: P&G Health Germany GmbH, Schwalbach am Taunus, Niemcy.
(111) 074991 A. Wykreślono: BIOWET DRWALEW S.A., Drwalew, Polska; Wpisano: BIOWET DRWALEW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Drwalew, Polska.
(111) 074992 A. Wykreślono: Drwalewskie Zakłady Przemysłu
Bioweterynaryjnego Spółka Akcyjna, Drwalew k/Grójca, Polska;
Wpisano: BIOWET DRWALEW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Drwalew, Polska.
(111) 074993 A. Wykreślono: BIOWET DRWALEW S.A., Drwalew, Polska; Wpisano: BIOWET DRWALEW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Drwalew, Polska.
(111) 074994 A. Wykreślono: BIOWET DRWALEW S.A., Drwalew, Polska; Wpisano: BIOWET DRWALEW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Drwalew, Polska.
(111) 074995 A. Wykreślono: BIOWET DRWALEW S.A., Drwalew, Polska; Wpisano: BIOWET DRWALEW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Drwalew, Polska.
(111) 074996 A. Wykreślono: BIOWET DRWALEW S.A., Drwalew, Polska; Wpisano: BIOWET DRWALEW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Drwalew, Polska.
(111) 075001 A. Wykreślono: BIOWET DRWALEW S.A., Drwalew, Polska; Wpisano: BIOWET DRWALEW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Drwalew, Polska.
(111) 075744 A. Wykreślono: BIOWET DRWALEW S.A., Drwalew, Polska; Wpisano: BIOWET DRWALEW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Drwalew, Polska.
(111) 076462 A. Wykreślono: BIOWET DRWALEW S.A., Drwalew, Polska; Wpisano: BIOWET DRWALEW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWEDZIALNOŚCIĄ, Drwalew, Polska 147091900.
(111) 076902 A. Wykreślono: DRWALEWSKIE ZAKŁADY PRZEMYSŁU BIOWETERYNARYJNEGO SPÓŁKA AKCYJNA, Drwalew, Polska 670768618; Wpisano: BIOWET DRWALEW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWEDZIALNOŚCIĄ, Drwalew, Polska 147091900.
(111) 078305 A. Wykreślono: MERCK KGAA, DARMSTADT, Niemcy; Wpisano: Merck Selbstmedikation GmbH, Darmstadt, Niemcy.
(111) 078305 A. Wykreślono: Merck Selbstmedikation GmbH,
Darmstadt, Niemcy; Wpisano: P&G Health Germany GmbH, Schwalbach am Taunus, Niemcy.
(111) 094625 A. Wykreślono: FONTI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin, Polska 061475419; Wpisano:
Valuedata Corporation Limited, Larnaka, Cypr.
(111) 098339 D. Wykreślono: „Na mocy umowy z dnia 18 marca 2010 r. udzielono wyłącznej licencji częściowej, na czas nieokreślony, na używanie znaku DOW JONES na terytorium Polski dla
następujących usług w klasie 35: usługi związane z informacją finansową, obejmujące pozyskiwanie, udostępnianie i uaktualnianie
wskaźników wartości papierów wartościowych przez firmę: CME
Group Index Services LLC, Chicago, Stany Zjednoczone Ameryki.”

(111) 098339 D. Wpisano: „Na mocy umowy z dnia 29 czerwca
2012 r. udzielono niepełnej i wyłącznej licencji , na czas nieokreślony, na używanie znaku towarowego DOW JONES R.098339 dla
następujących usług w klasie 35: usługi związane z informacją finansową, obejmujące pozyskiwanie, udostępnianie i uaktualnianie wskaźników wartości papierów wartościowych przez firmę: DJI
OPCO, LLC New York, Stany Zjednoczone Ameryki.”
(111) 101654 D. Wpisano: „Na podstawie tytułu wykonawczego: Aktu notarialnego z dnia 5 lipca 2016 r., sygnatura akt Repertorium A nr 9319/2016 zaopatrzonego w klauzulę wykonalności
z dnia 22 sierpnia 2019 r., Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy – Mokotowa w Warszawie w toku postępowania egzekucyjnego prowadzonego pod sygnaturą akt: GKm 191/19
dokonał zajęcia prawa ochronnego na przedmiotowy znak towarowy na wniosek wierzyciela: Powszechna Kasa Oszczędności Bank
Polski Spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie”.
(111) 101654 D. Wpisano: „Na podstawie tytułu wykonawczego: Nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym Sądu Okręgowego w Katowicach XIV Wydział Gospodarczy z dnia 3 kwietnia
2019 r., sygn. akt XIV GNc 229/19 zaopatrzonego w klauzulę wykonalności z dnia 5 sierpnia 2019 r., Komornik Sądowy przy Sądzie
Rejonowym dla Warszawy – Żoliborza w Warszawie w toku postępowania egzekucyjnego prowadzonego pod sygnaturą akt: GKm
135/19dokonałzajęcia prawa ochronnego na przedmiotowy znak
towarowy na wniosek wierzyciela: Forum Gliwice Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gliwicach”.
(111) 107440 A. Wykreślono: TRIPLAN AG, Bad Soden, Niemcy; Wpisano: TTP GmbH, Rosenheim, Niemcy.
(111) 112838 A. Wykreślono: PRODLEW Projektowanie-Wykonawstwo-Handel-Doradztwo Spółka z o. o., Warszawa, Polska;
Wpisano: „PRODLEW” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 010106430.
(111) 112839 A. Wykreślono: PRODLEW Projektowanie-Wykonawstwo- Handel-Doradztwo Spółka z o. o., Warszawa, Polska;
Wpisano: „PRODLEW” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 010106430.
(111) 120384 A. Wykreślono: ANIMEX-ANIMPOL SF SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, Polska 010729130; Wpisano: ANIMEX FOODS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
146805667.
(111) 120458 A. Wykreślono: ANIMEX-ANIMPOL SF SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, Polska 010729130; Wpisano: ANIMEX FOODS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
146805667.
(111) 124460 A. Wykreślono: Drwalewskie Zakłady Przemysłu
Bioweterynaryjnego Spółka Akcyjna, Drwalew, Polska 670768618;
Wpisano: BIOWET DRWALEW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Drwalew, Polska 147091900.
(111) 131545 A. Wykreślono: ANIMEX-ANIMPOL SF SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, Polska 010729130; Wpisano: ANIMEX FOODS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
146805667.
(111) 134862 A. Wykreślono: One Jeanswear Group Inc.
(a New York Corporation), Nowy Jork, Stany Zjednoczone Ameryki;
Wpisano: New One Jeanswear Group, LLC, Nowy Jork, Stany Zjednoczone Ameryki.
(111) 134862 A. Wykreślono: New One Jeanswear Group, LLC,
Nowy Jork, Stany Zjednoczone Ameryki; Wpisano: One Jeanswear
Group LLC, Nowy Jork, Stany Zjednoczone Ameryki.
(111) 134862 A. Wykreślono: One Jeanswear Group LLC,
Nowy Jork, Stany Zjednoczone Ameryki; Wpisano: Jeanswear Group Holdings LLC, Nowy Jork, Stany Zjednoczone Ameryki.
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(111) 134862 A. Wykreślono: Jeanswear Group Holdings LLC,
Nowy Jork, Stany Zjednoczone Ameryki; Wpisano: Premier Brands
Group Holdings LLC, Nowy Jork, Stany Zjednoczone Ameryki.
(111) 134862 A. Wykreślono: Premier Brands Group Holdings
LLC, Nowy Jork, Stany Zjednoczone Ameryki; Wpisano: Premier
Brands IP LLC, Nowy Jork, Stany Zjednoczone Ameryki.
(111) 135946 A. Wykreślono: LPP S.A., 80-769 Gdańsk ul. Łąkowa 39/44, Polska; Wpisano: ESOTIQ & HENDERSON SPÓŁKA AKCYJNA, Gdańsk, Polska 221133543.
(111) 136378 A. Wykreślono: THE CONCENTRATE MANUFACTURING COMPANY OF IRELAND DZIAŁAJĄCY TAKŻE JAKO SEVEN-UP INTERNATIONAL, 20 Reid Street, Williams Hause HAMILTON,
Bermudy; Wpisano: Portfolio Concentrate Solutions Unlimited
Company, Little Island, Irlandia.
(111) 139774 A. Wykreślono: CE Black Trust HOLDING II B.V., Amsterdam, Holandia; Wpisano: APEXIM AB PALIWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zielona Góra, Polska 081166163.
(111) 139775 A. Wykreślono: CE Black Trust HOLDING II B.V., Amsterdam, Holandia; Wpisano: APEXIM AB PALIWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zielona Góra, Polska 081166163.
(111) 140451 A. Wykreślono: Zakład Produkcji Opakowań Rosiński i S-ka Spółka Akcyjna, Bielsko-Biała, Polska; Wpisano: ROSINSKI PACKAGING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Bielsko-Biała, Polska 070430217.
(111) 140451 A. Wykreślono: ROSINSKI PACKAGING SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Bielsko-Biała, Polska 070430217; Wpisano: ROSINSKI
PACKAGING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Bielsko-Biała, Polska 070430217 .
(111) 140452 A. Wykreślono: Zakład Produkcji Opakowań Rosiński i S-ka Spółka Akcyjna, Bielsko-Biała, Polska; Wpisano: ROSINSKI PACKAGING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Bielsko-Biała, Polska 070430217.
(111) 140452 A. Wykreślono: ROSINSKI PACKAGING SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Bielsko-Biała, Polska 070430217; Wpisano: ROSINSKI
PACKAGING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Bielsko-Biała, Polska 070430217 .
(111) 140453 A. Wykreślono: Zakład Produkcji Opakowań Rosiński i S-ka Spółka Akcyjna, Bielsko-Biała, Polska; Wpisano: ROSINSKI PACKAGING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Bielsko-Biała, Polska 070430217.
(111) 140453 A. Wykreślono: ROSINSKI PACKAGING SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Bielsko-Biała, Polska 070430217; Wpisano: ROSINSKI
PACKAGING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Bielsko-Biała, Polska 070430217 .
(111) 142097 A. Wykreślono: One Jeanswear Group Inc.
(a New York Corporation), Nowy Jork, Stany Zjednoczone Ameryki;
Wpisano: New One Jeanswear Group, LLC, Nowy Jork, Stany Zjednoczone Ameryki.
(111) 142097 A. Wykreślono: New One Jeanswear Group, LLC,
Nowy Jork, Stany Zjednoczone Ameryki; Wpisano: One Jeanswear
Group LLC, Nowy Jork, Stany Zjednoczone Ameryki.
(111) 142097 A. Wykreślono: One Jeanswear Group LLC,
Nowy Jork, Stany Zjednoczone Ameryki; Wpisano: Jeanswear Group Holdings LLC, Nowy Jork, Stany Zjednoczone Ameryki.
(111) 142097 A. Wykreślono: Jeanswear Group Holdings LLC,
Nowy Jork, Stany Zjednoczone Ameryki; Wpisano: Premier Brands
Group Holdings LLC, Nowy Jork, Stany Zjednoczone Ameryki.
(111) 142097 A. Wykreślono: Premier Brands Group Holdings
LLC, Nowy Jork, Stany Zjednoczone Ameryki; Wpisano: Premier
Brands IP LLC, Nowy Jork, Stany Zjednoczone Ameryki.
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(111) 142098 A. Wykreślono: One Jeanswear Group Inc.
(a New York Corporation), Nowy Jork, Stany Zjednoczone Ameryki;
Wpisano: New One Jeanswear Group, LLC, Nowy Jork, Stany Zjednoczone Ameryki.
(111) 142098 A. Wykreślono: New One Jeanswear Group, LLC,
Nowy Jork, Stany Zjednoczone Ameryki; Wpisano: One Jeanswear
Group LLC, Nowy Jork, Stany Zjednoczone Ameryki.
(111) 142098 A. Wykreślono: One Jeanswear Group LLC,
Nowy Jork, Stany Zjednoczone Ameryki; Wpisano: Jeanswear Group Holdings LLC, Nowy Jork, Stany Zjednoczone Ameryki.
(111) 142098 A. Wykreślono: Jeanswear Group Holdings LLC,
Nowy Jork, Stany Zjednoczone Ameryki; Wpisano: Premier Brands
Group Holdings LLC, Nowy Jork, Stany Zjednoczone Ameryki.
(111) 142098 A. Wykreślono: Premier Brands Group Holdings
LLC, Nowy Jork, Stany Zjednoczone Ameryki; Wpisano: Premier
Brands IP LLC, Nowy Jork, Stany Zjednoczone Ameryki.
(111) 142099 A. Wykreślono: One Jeanswear Group Inc.
(a New York Corporation), Nowy Jork, Stany Zjednoczone Ameryki;
Wpisano: New One Jeanswear Group, LLC, Nowy Jork, Stany Zjednoczone Ameryki.
(111) 142099 A. Wykreślono: New One Jeanswear Group, LLC,
Nowy Jork, Stany Zjednoczone Ameryki; Wpisano: One Jeanswear
Group LLC, Nowy Jork, Stany Zjednoczone Ameryki.
(111) 142099 A. Wykreślono: One Jeanswear Group LLC,
Nowy Jork, Stany Zjednoczone Ameryki; Wpisano: Jeanswear Group Holdings LLC, Nowy Jork, Stany Zjednoczone Ameryki.
(111) 142099 A. Wykreślono: Jeanswear Group Holdings LLC,
Nowy Jork, Stany Zjednoczone Ameryki; Wpisano: Premier Brands
Group Holdings LLC, Nowy Jork, Stany Zjednoczone Ameryki.
(111) 142099 A. Wykreślono: Premier Brands Group Holdings
LLC, Nowy Jork, Stany Zjednoczone Ameryki; Wpisano: Premier
Brands IP LLC, Nowy Jork, Stany Zjednoczone Ameryki.
(111) 143474 A. Wykreślono: PMPI LLC, RICHMOND, Stany
Zjednoczone Ameryki; Wpisano: PHILIP MORRIS INTERNATIONAL
FINANCE CORPORATION, Richmond, Stany Zjednoczone Ameryki.
(111) 143474 A. Wykreślono: PHILIP MORRIS INTERNATIONAL
FINANCE CORPORATION, Richmond, Stany Zjednoczone Ameryki;
Wpisano: PHILIP MORRIS GLOBAL BRANDS INC., Nowy Jork, Stany
Zjednoczone Ameryki.
(111) 144154 A. Wykreślono: POLSKA TELEFONIA CYFROWA
SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 011417295; Wpisano: T-MOBILE POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 011417295.
(111) 144324 A. Wykreślono: ROSIŃSKI I S-KA SPÓŁKA AKCYJNA ZAKŁAD PRODUKCJI OPAKOWAŃ, Bielsko-Biała, Polska
070430217; Wpisano: ROSINSKI PACKAGING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Bielsko-Biała, Polska 070430217.
(111) 144324 A. Wykreślono: ROSINSKI PACKAGING SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Bielsko-Biała, Polska 070430217; Wpisano: ROSINSKI
PACKAGING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Bielsko-Biała, Polska 070430217 .
(111) 144333 A. Wykreślono: ROSIŃSKI I S-KA SPÓŁKA AKCYJNA ZAKŁAD PRODUKCJI OPAKOWAŃ, Bielsko-Biała, Polska
070430217; Wpisano: ROSINSKI PACKAGING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Bielsko-Biała, Polska 070430217.
(111) 144333 A. Wykreślono: ROSINSKI PACKAGING SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Bielsko-Biała, Polska 070430217; Wpisano: ROSINSKI
PACKAGING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Bielsko-Biała, Polska 070430217 .
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(111) 144418 A. Wykreślono: GLOBAL ESPRIT INC., 8th Floor
No. 506 Yuen Shan Road Chung Ho City Taipei Hsien, Tajwan prowincja Chin; Wpisano: Global Esprit Inc., New Taipei City, Tajwan
Republika Chińska.
(111) 144607 A. Wykreślono: Drwalewskie Zakłady Przemysłu
Bioweterynaryjnego Spółka Akcyjna, Drwalew, Polska 670768618;
Wpisano: BIOWET DRWALEW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Drwalew, Polska 147091900.
(111) 144761 A. Wykreślono: TELE PIZZA, S.A., SAN SEBASTIÁN
DE LOS REYES (MADRID), Hiszpania; Wpisano: TSD TELEPIZZA SOCIEDAD LIMITADA, San Sebastián Reyes (Madrid), Hiszpania.
(111) 144908 A. Wykreślono: ROSIŃSKI I S-KA SPÓŁKA AKCYJNA ZAKŁAD PRODUKCJI OPAKOWAŃ, Bielsko-Biała, Polska
070430217; Wpisano: ROSINSKI PACKAGING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Bielsko-Biała, Polska 070430217.
(111) 144908 A. Wykreślono: ROSINSKI PACKAGING SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Bielsko-Biała, Polska 070430217; Wpisano: ROSINSKI
PACKAGING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Bielsko-Biała, Polska 070430217 .
(111) 145330 A. Wykreślono: Rest -Hotel LITWOR Sp. z o.o., Zakopane, Polska 490553268; Wpisano: HOTEL LITWOR GT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Zakopane, Polska 490553268.
(111) 147043 A. Wykreślono: BGP Products Operations GmbH,
Allschwil, Szwajcaria; Wpisano: BGP Products Operations GmbH,
Steinhausen, Szwajcaria.
(111) 147044 A. Wykreślono: BGP Products Operations GmbH,
Allschwil, Szwajcaria; Wpisano: BGP Products Operations GmbH,
Steinhausen, Szwajcaria.
(111) 147526 A. Wykreślono: FROMAGERIES BEL, PARYŻ, Francja; Wpisano: FROMAGERIES BEL, Suresnes, Francja.
(111) 147526 A. Wykreślono: FROMAGERIES BEL, Suresnes,
Francja; Wpisano: BEL, Suresnes, Francja.
(111) 147817 A. Wykreślono: DOTI Sp. J. Manufaktura Draży
Czekoladowych D.M. Mroczkowscy, Smolec, Polska 930705597;
Wpisano: DOTI SPÓŁKA JAWNA MANUFAKTURA, D.M. MROCZKOWSCY, Smolec, Polska 930705597 .
(111) 147933 A. Wykreślono: Biuro Handlowe „RUDA” Trading
International Jacek Ruda, 40-555 Katowice ul. Zegadłowicza 10,
Polska 003499017; Wpisano: BIURO HANDLOWE RUDA TRADING
INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice, Polska 360389980.
(111) 147933 A. Wykreślono: BIURO HANDLOWE RUDA TRADING INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice, Polska 360389980; Wpisano: BIURO HANDLOWE
RUDA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Katowice, Polska 360389980.
(111) 148205 A. Wykreślono: FONTI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin, Polska 061475419; Wpisano:
Valuedata Corporation Limited, Larnaka, Cypr.
(111) 148948 A. Wykreślono: Przedsiębiorstwo CHEMISTIK
Mieczysław Gadaj, Bogdan Draczyński Spółka Jawna, 43-600 Jaworzno ul. Matejki 33, Polska 271117953; Wpisano: CHEMISTIK BOGDAN DRACZYŃSKI, Jaworzno, Polska 121310741.
(111) 151769 A. Wykreślono: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej SALVE S.C. Waldemar Lech, Sławomir Sobkiewicz, 90-420 Łódź ul.
Andrzeja Struga 3, Polska; Wpisano: SALVE POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bydgoszcz , Polska 366152947.
(111) 151769 A. Wykreślono: SALVE POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bydgoszcz , Polska 366152947;
Wpisano: SALVE PROPERTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Łódź, 366152947.

(111) 153456 A. Wykreślono: Przedsiębiorstwo „CHEMISTIK”
M.Gadaj, B.Draczyński Spółka Jawna, 43-600 Jaworzno ul. Matejki
33A, Polska 271117953; Wpisano: CHEMISTIK BOGDAN DRACZYŃSKI, Jaworzno, Polska 121310741.
(111) 153952 A. Wykreślono: NAME THAT TUNE, INC., c/o Graham Barkham , 36 West 44th Street New York New York 10036, Stany Zjednoczone Ameryki; Wpisano: Prestige Entertainment Group,
LLC, North Hollywood, Stany Zjednoczone Ameryki.
(111) 154545 A. Wykreślono: „EURO-CODE” Spółka Jawna K.J.
Morzywołek, Nowy Sącz, Polska; Wpisano: POLSKIE WODY LECZNICZE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Nowy Sącz, Polska 490509586.
(111) 154645 A. Wykreślono: „EURO-CODE” Spółka Jawna K. J.
Morzywołek, Nowy Sącz, Polska; Wpisano: POLSKIE WODY LECZNICZE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Nowy Sącz, Polska 490509586.
(111) 154646 A. Wykreślono: „EURO-CODE” Spółka Jawna K.J.
Morzywołek, Nowy Sącz, Polska; Wpisano: POLSKIE WODY LECZNICZE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Nowy Sącz, Polska 490509586.
(111) 155899 A. Wykreślono: Drwalewskie Zakłady Przemysłu
Bioweterynaryjnego Spółka Akcyjna, Drwalew, Polska 670768618;
Wpisano: BIOWET DRWALEW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Drwalew, Polska 147091900.
(111) 160014 A. Wykreślono: DRWALEWSKIE ZAKŁADY PRZEMYSŁU BIOWETERYNARYJNEGO SPÓŁKA AKCYJNA, Drwalew, Polska; Wpisano: BIOWET DRWALEW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Drwalew, Polska 147091900.
(111) 160460 A. Wykreślono: „Przedsiębiorstwo CHEMISTIK”
Mieczysław Gadaj i Bogdan Draczyński Spółka Jawna, 43-600 Jaworzno ul. Matejki 33A, Polska; Wpisano: CHEMISTIK BOGDAN
DRACZYŃSKI, Jaworzno, Polska 121310741.
(111) 160722 A. Wykreślono: DRWALEWSKIE ZAKŁADY PRZEMYSŁU BIOWETERYNARYJNEGO SPÓŁKA AKCYJNA, Drwalew, Polska; Wpisano: BIOWET DRWALEW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Drwalew, Polska 147091900.
(111) 164293 D. Wpisano: „Na podstawie tytułu wykonawczego: Nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy z dnia 6 listopada 2019 r., sygn. akt
XVII GNc 7813/19zaopatrzonego w klauzulę wykonalności z dnia
25 maja 2020 r., Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla
Warszawy – Śródmieścia w Warszawie Ryszard Moryc w toku postępowania egzekucyjnego prowadzonego pod sygnaturą akt:
RM GKm 199/20 dokonał zajęcia prawa ochronnego na przedmiotowy znak towarowy na wniosek wierzyciela: Carotex Koncentraty
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie.”
(111) 165306 D. Dokonano wpisu: „Postanowieniem z dnia
21 lutego 2019 r. (sygn. akt: GD.IX.Ns-Rej.Za 977/19/991) Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, IX Wydział Gospodarczy – Rejestru Zastawów wpisał do rejestru zastawów pod pozycją 2601037
zastaw rejestrowy na prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R.165306 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących spółce Bank Polska Kasa Opieki Spółka akcyjna z siedzibą
w Warszawie wobec Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz Spółka akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy”.
(111) 168891 A. Wykreślono: Drwalewskie Zakłady Przemysłu
Bioweterynaryjnego S.A., Drwalew, Polska 670768618; Wpisano:
BIOWET DRWALEW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Drwalew, Polska 147091900.
(111) 174457 A. Wykreślono: WOONGJIN COWAY CO., LTD.,
Choongchungnam-do, Republika Korei; Wpisano: COWAY Co.,
Ltd., Gongju-si, Republika Korei.
(111) 176266 A. Wykreślono: Drwalewskie Zakłady Przemysłu
Bioweterynaryjnego Spółka Akcyjna, Drwalew, Polska 670768618;
Wpisano: BIOWET DRWALEW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Drwalew, Polska 147091900.
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(111) 178401 A. Wykreślono: CE Black Trust HOLDING II B.V., Amsterdam, Holandia; Wpisano: APEXIM AB PALIWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zielona Góra, Polska 081166163.
(111) 178402 A. Wykreślono: CE Black Trust HOLDING II B.V., Amsterdam, Holandia; Wpisano: APEXIM AB PALIWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zielona Góra, Polska 081166163.
(111) 183730 D. Wpisano: „Na podstawie tytułu wykonawczego: Nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym Sądu Rejonowego Lublin-Zachód w Lublinie, VI Wydział Cywilny z dnia 15
lutego 2019 r., sygn. akt: VI Nc-e 2178082/18 zaopatrzonego w klauzulę wykonalności z dnia 10 kwietnia 2019 r., Komornik Sądowy przy
Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Żoliborza w Warszawie Marek
Michalewicz w toku postępowania egzekucyjnego prowadzonego
pod sygnaturą akt: Km 857/19 dokonał zajęcia prawa ochronnego
na przedmiotowy znak towarowy na wniosek wierzyciela: Mecenat
Warszawski Szelągi Partnerzy z siedzibą w Warszawie”.
(111) 184388 A. Wykreślono: TIME INC., NEW YORK, Stany
Zjednoczone Ameryki; Wpisano: TIME USA, LLC, Nowy Jork, Stany
Zjednoczone Ameryki.
(111) 185884 A. Wykreślono: TOORANK POLSKA S.A., Jasienica, Polska 070739216; Wpisano: MUNDIVIE SPÓŁKA AKCYJNA, Jasienica, Polska 070739216.
(111) 191828 A. Wykreślono: PLATINUM OIL WIELKOPOLSKIE
CENTRUM DYSTRYBUCJI SPÓŁKA AKCYJNA, Baranowo, Polska
630768006; Wpisano: ORLEN OIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polska 351492391.
(111) 192333 A. Wykreślono: PHILIPS LIGHTING HOLDING B.V.,
Eidhoven, Holandia; Wpisano: SIGNIFY HOLDING B.V. , Eindhoven,
Holandia.
(111) 195523 D. Wpisano: „Na podstawie tytułu wykonawczego: Nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym Sądu Okręgowego w Poznaniu,Wydział IX Gospodarczy z dnia 24 października2017 r. w sprawie o sygn. akt IX GNc 1335/17, Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa – Podgórza w Krakowie Piotr
Legutko w toku postępowania egzekucyjnego prowadzonego
pod sygnaturą akt Km 624/18 dokonał zajęcia prawa ochronnego
na przedmiotowy znak towarowy na wniosek wierzyciela: Społeczny Instytut Wydawniczy ZNAK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie”.
(111) 199247 A. Wykreślono: Nałęczów Zdrój S.A., Drzewce,
Polska; Wpisano: NAŁĘCZÓW ZDRÓJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Drzewce, Polska 431163464.
(111) 203234 D. Dokonano wpisu: „Postanowieniem z dnia
18 lutego 2019 r. (sygn. akt: GD.IX.Ns-Rej.Za 979/19/793) Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, IX Wydział Gospodarczy – Rejestru Zastawów wpisał do rejestru zastawów pod pozycją 2601030
zastaw rejestrowy na prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R.203234 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących spółce Bank Polska Kasa Opieki Spółka akcyjna z siedzibą
w Warszawie wobec Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz Spółka akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy”.
(111) 204459 A. Wykreślono: Nałęczów Zdrój S.A., Drzewce,
Polska; Wpisano: NAŁĘCZÓW ZDRÓJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Drzewce, Polska 431163464.
(111) 206446 A. Wykreślono: TOORANK POLSKA S.A., Jasienica, Polska 070739216; Wpisano: MUNDIVIE SPÓŁKA AKCYJNA, Jasienica, Polska 070739216.
(111) 212446 D. Dokonano wpisu: „Postanowieniem z dnia 28
lutego 2019 r. (sygn. akt: GD.IX.Ns-Rej.Za 980/19/505) Sąd Rejonowy
Gdańsk-Północ w Gdańsku, IX Wydział Gospodarczy – Rejestru Zastawów wpisał do rejestru zastawów pod pozycją 2602599 zastaw
rejestrowy na prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy
R.212446 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących
spółce Bank Polska Kasa Opieki Spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie wobec Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz Spółka akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy”.
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(111) 213707 A. Wykreślono: EPP - MALTA OFFICE PARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA , Warszawa, Polska 146254807; Wpisano: EPP OFFICE - MALTA
OFFICE PARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, Polska 145906290.
(111) 215545 A. Wykreślono: „BJESKA” M.MARKIEWICZ SPÓŁKA JAWNA, Poznań, Polska; Wpisano: BJESKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Poznań
, Polska 300481013.
(111) 218251 A. Wykreślono: AZIMUTUS ASSOCIATES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALMOŚCIĄ, Warszawa, Polska
140360833; Wpisano: WITOLD PAWEŁ NECZAJ-HRUZEWICZ, Warszawa, Polska.
(111) 223548 A. Wykreślono: ZENTAR TRZASKOWSKI, ŁAŃCZAK SPÓŁKA JAWNA, Poznań, Polska 302438228; Wpisano: ZENTAR ŁAŃCZAK SPÓŁKA JAWNA, Poznań, Polska 302438228.
(111) 224054 A. Wykreślono: BOĆKO & BOĆKO SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kraków, Polska 362232359; Wpisano: TOORANK
POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Jasienica, Polska 070739216.
(111) 224059 A. Wykreślono: TOORANK POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Jasienica, Polska 070739216; Wpisano: MUNDIVIE SPÓŁKA
AKCYJNA, Jasienica, Polska 070739216.
(111) 224664 A. Wykreślono: MERCK KGAA, DARMSTADT,
Niemcy; Wpisano: Merck Selbstmedikation GmbH, Darmstadt,
Niemcy.
(111) 224664 A. Wykreślono: Merck Selbstmedikation GmbH,
Darmstadt, Niemcy; Wpisano: P&G Health Germany GmbH, Schwalbach am Taunus, Niemcy.
(111) 225506 A. Wykreślono: PLATINUM OIL WIELKOPOLSKIE
CENTRUM DYSTRYBUCJI SPÓŁKA AKCYJNA, Baranowo, Polska
630768006; Wpisano: ORLEN OIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polska 351492391.
(111) 227542 A. Wykreślono: ANIMEX-ANIMPOL SF SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, Polska 010729130; Wpisano: ANIMEX FOODS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
146805667.
(111) 227543 A. Wykreślono: ANIMEX-ANIMPOL SF SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, Polska 010729130; Wpisano: ANIMEX FOODS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
146805667.
(111) 230971 A. Wykreślono: ENGLAND.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Koszalin, Polska 320877907;
Wpisano: FINTECOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ , Koszalin, Polska 320877907.
(111) 231111 A. Wykreślono: POLSKA PRESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 012047699;
Wpisano: GRATKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 384774741.
(111) 231924 A. Wykreślono: „Herbapol-Lublin” Spółka Akcyjna, Lublin, Polska 430723174; Wpisano: Swiss Pharma International
AG, Zurych, Szwajcaria.
(111) 232973 A. Wykreślono: Biuro Handlowe BARTEX Bartosz
Graliński, Ruda Śląska, Polska; Wpisano: SPORTREBEL BARTOSZ
GRALIŃSKI, Ruda Śląska, Polska 2400001670.
(111) 232974 A. Wykreślono: Biuro Handlowe BARTEX Bartosz
Graliński, Ruda Śląska, Polska 240001670; Wpisano: SPORTREBEL
BARTOSZ GRALIŃSKI, Ruda Śląska, Polska 2400001670.
(111) 232977 D. Dokonano wpisu: „Postanowieniem z dnia
9 stycznia 2018 r. (sygn. akt: GD.IX.Ns-Rej.Za 6877/17/310) Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku,IX Wydział Gospodarczy – Rejestru Zastawów wpisał do rejestru zastawów pod pozycją2557542
zastaw rejestrowy na prawie ochronnym udzielonym na znak to-
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warowy R.232977 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących spółce Bank Polska Kasa Opieki Spółka akcyjna z siedzibą
w Warszawie wobec Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz Spółka akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy”.
(111) 232977 D. Dokonano wpisu: „Postanowieniem z dnia 28
lutego 2019 r. (sygn. akt: GD.IX.Ns-Rej.Za 970/19/184) Sąd Rejonowy
Gdańsk-Północ w Gdańsku, IX Wydział Gospodarczy – Rejestru Zastawów wpisał do rejestru zastawów pod pozycją 2602594 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R.232977
w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących spółce Bank Polska Kasa Opieki Spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie wobec Pojazdy
Szynowe PESA Bydgoszcz Spółka akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy”.
(111) 233003 D. Dokonano wpisu: „Postanowieniem z dnia
9 stycznia 2018 r. (sygn. akt: GD.IX.Ns-Rej.Za 6875/17/508) Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku ,IX Wydział Gospodarczy – Rejestru Zastawów wpisał do rejestru zastawów pod pozycją2557541
zastaw rejestrowy na prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R.233003 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących spółce Bank Polska Kasa Opieki Spółka akcyjna z siedzibą
w Warszawie wobec Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz Spółka akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy”
(111) 233003 D. Dokonano wpisu: „Postanowieniem z dnia
18 lutego 2019 r. (sygn. akt: GD.IX.Ns-Rej.Za 969/19/472) Sąd Rejonowy
Gdańsk-Północ w Gdańsku, IX Wydział Gospodarczy – Rejestru Zastawów wpisał do rejestru zastawów pod pozycją 2600741 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R.233003
w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących spółce Bank Polska Kasa Opieki Spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie wobec Pojazdy
Szynowe PESA Bydgoszcz Spółka akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy”.
(111) 233830 A. Wykreślono: FIRMA JAJCARZ Magdalena Kucfir, Nysa, Polska; Wpisano: KMK MAGDALENA KUCFIR, Podkamień,
Polska 160118341.
(111) 233863 A. Wykreślono: IMMO-RAMMER Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Warszawa, Polska; Wpisano: IMMOQEE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa,
Polska 141034113.
(111) 235604 A. Wykreślono: OPTIMUM MARK SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
015837798; Wpisano: JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Kostrzyn, Polska 630303023.
(111) 235773 A. Wykreślono: INTERTON Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością, Reguły, Polska; Wpisano: INTERTON SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Grodzisk Mazowiecki,
Polska 140595217.

(111) 240610 A. Wykreślono: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „AMY” Anna Majcherczyk, Dąbrowa Górnicza, Polska 271790220; Wpisano: AMY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Dąbrowa Górnicza, Polska 365464550 .
(111) 241254 A. Wykreślono: ENERGOAUDYT INTUITY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Radom, Polska
146989791; Wpisano: ENERGOAUDYT INTUITY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 146989791.
(111) 241636 A. Wykreślono: PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE „SPECJAŁ” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rzeszów, Polska 180188892;
Wpisano: PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE „SPECJAŁ” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 180188892.
(111) 242063 A. Wykreślono: POLITAN Spółka Jawna Bogdan
i Rafał Tannenberg, Czyżowice, Polska 277689834; Wpisano: POLITAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWO AKCYJNA, Rybnik, Polska.
(111) 242804 A. Wykreślono: Nałęczów Zdrój S.A., Drzewce,
Polska; Wpisano: NAŁĘCZÓW ZDRÓJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Drzewce, Polska 431163464.
(111) 243038 A. Wykreślono: UNIT4 BUSINESS SOFTWARE
HOLDING B.V., SLIEDRECHT, Holandia; Wpisano: UNIT4 BUSINESS
SOFTWARE HOLDING B.V., Utrecht, Holandia.
(111) 243222 A. Wykreślono: PHOENIX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Police,
Polska 321547862; Wpisano: PHOENIX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Trzebież, Polska
321547862.
(111) 243508 A. Wykreślono: Good Food Concept Piotr Popiński, Warszawa, Polska; Wpisano: GFC INVESTMENTS Piotr Popiński,
Warszawa, Polska 011385069.
(111) 244082 A. Wykreślono: Szkoła Wiedzy Antycznej „ŹRÓDŁO” Grażyna Byczuk, Stargard Szczeciński, Polska 810693401;
Wpisano: Szkoła Wiedzy Antycznej ŹRÓDŁO Grażyna Byczuk, Parowa, Polska 810693401.
(111) 248048 A. Wykreślono: SEQUOIA Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością, Warszawa, Polska 141556627; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517 .

(111) 236254 A. Wykreślono: BOĆKO & BOĆKO SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kraków, Polska 362232359; Wpisano: TOORANK
POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Jasienica, Polska 070739216.

(111) 249052 A. Wykreślono: EVELINE COSMETICS DYSTRYBUCJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Lesznowola, Polska 142753413; Wpisano: BEAUTY BRANDS CONCEPT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lesznowola, Polska 142738307 .

(111) 236575 A. Wykreślono: „E PLUS M” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Stara Iwiczna, Polska; Wpisano:
„E PLUS M” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łoziska, Polska 010982739.

(111) 250097 A. Wykreślono: PTJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nowy Dwór Mazowiecki, Polska
016438882; Wpisano: PTJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Czosnów, Polska 016438882.

(111) 239588 A. Wykreślono: JANTOŃ Spółka Akcyjna Spółka Komandytowa, Dobroń, Polska 100282917; Wpisano: JNT GROUP SPÓŁKA AKCYJNA SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Dobroń, Polska 100282917 .

(111) 250097 A. Wykreślono: PTJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Czosnów, Polska 016438882; Wpisano: WOLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
NOWY DWÓR MAZOWIECKI, Polska 015424375.

(111) 240035 A. Wykreślono: EVELINE COSMETICS DYSTRYBUCJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Lesznowola, Polska 142753413; Wpisano: BEAUTY BRANDS CONCEPT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lesznowola, Polska 142738307 .
(111) 240355 A. Wykreślono: Zakład Elementów Kotłowych
„ZELKOT” A. Brzezina i H. Urzynicok Spółka Jawna, Nowy Dwór, Polska 150559544; Wpisano: ZELKOT - BRZEZINA, URZYNICOK SPÓŁKA
JAWNA, Nowy Dwór, Polska 150559544.

(111) 250097 A. Wykreślono: WOLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, NOWY DWÓR MAZOWIECKI, Polska 015424375; Wpisano: IHUTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 147496040.
(111) 250097 A. Wykreślono: IHUTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 147496040; Wpisano: CEDC INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Oborniki, Polska 002160096.
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(111) 250631 D. Wpisano: „Na podstawie tytułu wykonawczego: Nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy z dnia 25 września 2019 r., sygn. akt
VIII GNc 6545/19zaopatrzonego w klauzulę wykonalności z dnia
25 maja 2020 r., Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla
Warszawy – Śródmieścia w Warszawie Ryszard Moryc w toku postępowania egzekucyjnego prowadzonego pod sygnaturą akt:
RM GKm 198/20 dokonał zajęcia prawa ochronnego na przedmiotowy znak towarowy na wniosek wierzyciela: Carotex Koncentraty
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie.”
(111) 253249 D. Wpisano: „Na podstawie tytułu wykonawczego:
Nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym Sądu Rejonowego
Poznań– Stare Miasto w Poznaniu XII Wydział Gospodarczy z dnia 27
kwietnia 2018 r., sygn. akt XII GNc 1335/18 zaopatrzonego w klauzulę
wykonalności z dnia 10 września2018 r., Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań– Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu w toku
postępowania egzekucyjnego prowadzonego pod sygnaturą akt: Km
2033/18dokonałzajęciaprawa ochronnego na przedmiotowy znak
towarowy na wniosek wierzyciela: Poznańska Palarnia Kawy „Astra”
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu”
(111) 254419 A. Wykreślono: ULTIMATE SOLID CYPRUS LTD,
NICOSIA, Cypr; Wpisano: SOLID LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 015752429.
(111) 255147 D. Wykreślono: „Na podstawie tytułu wykonawczego: Nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi z dnia 25 stycznia 2017 r. syg.
akt XII GNC 3646/16 zaopatrzonego w klauzulę wykonalności z dnia
26 kwietnia 2017 r., Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym
w Chodzieży Piotr Leśniewski w toku postępowania egzekucyjnego
prowadzonego pod sygnaturą akt Km 574/17, dokonał zajęcia prawa
ochronnego na przedmiotowy znak towarowy na rzecz wierzyciela:
Aforti Securities Spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie”.
(111) 255701 A. Wykreślono: WOJCIECH WOJENKOWSKI,
Brodnica, Polska; Wpisano: VOBRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Brodnica, Polska
381831556.
(111) 256703 D. Wpisano: „Na podstawie tytułu wykonawczego: Nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy z dnia 25 września 2019 r., sygn. akt
VIII GNc 6545/19zaopatrzonego w klauzulę wykonalności z dnia 25
maja 2020 r., Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy – Śródmieścia w Warszawie Ryszard Moryc w toku postępowania egzekucyjnego prowadzonego pod sygnaturą akt: RM GKm
198/20 dokonał zajęcia prawa ochronnego na przedmiotowy znak
towarowy na wniosek wierzyciela: Carotex Koncentraty Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie.”
(111) 257977 A. Wykreślono: NAŁĘCZÓW ZDRÓJ SPÓŁKA AKCYJNA, Drzewce, Polska 431163464; Wpisano: NAŁĘCZÓW ZDRÓJ SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Drzewce, Polska 431163464.
(111) 260519 A. Wykreślono: POLI-ECO TWORZYWA SZTUCZNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szprotawa,
Polska 977944492; Wpisano: UNITECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szprotawa, Polska 386377978.
(111) 260849 A. Wykreślono: GOOD FOOD PRODUCTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Skórzewo, Polska
142709062; Wpisano: GOOD FOOD PRODUCTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Tarnowo Podgórne, Polska 142709062.
(111) 260902 A. Wykreślono: Nałęczów Zdrój S.A., Drzewce,
Polska; Wpisano: NAŁĘCZÓW ZDRÓJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Drzewce, Polska 431163464.
(111) 261145 A. Wykreślono: GOOD FOOD PRODUCTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Skórzewo, Polska
142709062; Wpisano: GOOD FOOD PRODUCTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Tarnowo Podgórne, Polska
142709062.
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(111) 263704 A. Wykreślono: OPTIFARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ-SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wolica, Polska; Wpisano: OPTIFARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ-SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Sokołów, Polska
142397384.
(111) 265516 A. Wykreślono: IMPERIAL CINEPIX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
011167237; Wpisano: HAPPY PETS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 361354942.
(111) 274656 A. Wykreślono: M SOLUTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wiry, Polska 361070535; Wpisano: BIOPERFEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ PDPOWIEDZIALNOŚCIĄ
, Wiry, Polska 383929532.
(111) 275453 A. Wykreślono: NAŁĘCZÓW ZDRÓJ SPÓŁKA AKCYJNA, Drzewce, Polska 431163464; Wpisano: NAŁĘCZÓW ZDRÓJ
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Drzewce, Polska 431163464.
(111) 275454 A. Wykreślono: NAŁĘCZÓW ZDRÓJ SPÓŁKA AKCYJNA, Drzewce, Polska 431163464; Wpisano: NAŁĘCZÓW ZDRÓJ
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Drzewce, Polska 431163464.
(111) 277284 A. Wykreślono: GOOD FOOD PRODUCTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Skórzewo, Polska
142709062; Wpisano: GOOD FOOD PRODUCTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Tarnowo Podgórne, Polska
142709062.
(111) 278488 A. Wykreślono: NAŁĘCZÓW ZDRÓJ SPÓŁKA AKCYJNA, Drzewce, Polska 431163464; Wpisano: NAŁĘCZÓW ZDRÓJ
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Drzewce, Polska 431163464.
(111) 279075 A. Wykreślono: MASFROST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI, Tolkmicko, Polska
170435536; Wpisano: MASFROST ZIĘBICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ziębice, Polska 890178303.
(111) 280759 D. Wpisano: „Na podstawie tytułu wykonawczego: Nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym Sądu Rejonowego w Mikołowie, Wydziału I Cywilny z dnia 30 września 2019 r.
w sprawie o sygn. akt I Nc 1206/19 z nadaną klauzulą wykonalności
z dnia 3 grudnia 2019 r., Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Podgórza w Krakowie Michał Barański w toku
postępowania egzekucyjnego prowadzonego pod sygnaturą akt:
KM 1256/19 dokonał zajęcia prawa ochronnego na przedmiotowy
znak towarowy na wniosek wierzyciela: Franciszka Oczadło zamieszkałego w miejscowości Orzesze”.
(111) 280760 D. Wpisano: „Na podstawie tytułu wykonawczego: Nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym Sądu Rejonowego w Mikołowie, Wydziału I Cywilny z dnia 30 września 2019 r.
w sprawie o sygn. akt I Nc 1206/19 z nadaną klauzulą wykonalności
z dnia 3 grudnia 2019 r., Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Podgórza w Krakowie Michał Barański w toku
postępowania egzekucyjnego prowadzonego pod sygnaturą akt:
KM 1256/19 dokonał zajęcia prawa ochronnego na przedmiotowy
znak towarowy na wniosek wierzyciela: Franciszka Oczadło zamieszkałego w miejscowości Orzesze”.
(111) 281590 D. Wpisano: „Na podstawie tytułu wykonawczego: Nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym Sądu Rejonowego w Mikołowie, Wydziału I Cywilny z dnia 30 września 2019 r.
w sprawie o sygn. akt I Nc 1206/19 z nadaną klauzulą wykonalności
z dnia 3 grudnia 2019 r., Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Podgórza w Krakowie Michał Barański w toku
postępowania egzekucyjnego prowadzonego pod sygnaturą akt:
KM 1256/19 dokonał zajęcia prawa ochronnego na przedmiotowy
znak towarowy na wniosek wierzyciela: Franciszka Oczadło zamieszkałego w miejscowości Orzesze”.
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(111) 281922 D. Wpisano: „Na podstawie tytułu wykonawczego: Nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym Sądu Rejonowego w Mikołowie ,Wydziału I Cywilny z dnia 30 września 2019 r.
w sprawie o sygn. akt I Nc 1206/19 z nadaną klauzulą wykonalności z dnia 3 grudnia 2019 r., Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Podgórza w Krakowie Michał Barańskiw toku
postępowania egzekucyjnego prowadzonego pod sygnaturą akt:
KM 1256/19 dokonał zajęcia prawa ochronnego na przedmiotowy
znak towarowy na wniosek wierzyciela: Franciszka Oczadło zamieszkałego w miejscowości Orzesze”.
(111) 286678 A. Wykreślono: PLATINUM OIL WIELKOPOLSKIE
CENTRUM DYSTRYBUCJI SPÓŁKA AKCYJNA, Baranowo, Polska
630768006; Wpisano: ORLEN OIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polska 351492391.
(111) 287895 A. Wykreślono: LOTUS WARSZAWA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
142945957; Wpisano: BRITISH AUTOMOTIVE POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 015582418.
(111) 287996 A. Wykreślono: URBAN ALCHEMY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczecin, Polska
369533555; Wpisano: BIELUN & BIELUN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczecin, Polska 369533555.
(111) 288524 A. Wykreślono: SOHO FENIKS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, Polska 363728714; Wpisano: SOHO DEVELOPMENT SPÓŁKA
AKCYJNA, Warszawa, Polska 010964606.
(111) 288543 A. Wykreślono: PLATINUM OIL WIELKOPOLSKIE
CENTRUM DYSTRYBUCJI SPÓŁKA AKCYJNA, Baranowo, Polska
630768006; Wpisano: ORLEN OIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polska 351492391.
(111) 289670 A. Wykreślono: JUSTYNA KUBASIEWICZ, Łódź,
Polska; Wpisano: JUSTYNA KUBASIEWICZ, Zgierz, Polska.
(111) 291721 A. Wykreślono: TOORANK POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Jasienica, Polska 070739216; Wpisano: MUNDIVIE SPÓŁKA
AKCYJNA, Jasienica, Polska 070739216.
(111) 291723 A. Wykreślono: TOORANK POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Jasienica, Polska 070739216; Wpisano: MUNDIVIE SPÓŁKA
AKCYJNA, Jasienica, Polska 070739216.
(111) 296682 A. Wykreślono: NAŁĘCZÓW ZDRÓJ SPÓŁKA AKCYJNA, Drzewce, Polska 431163464; Wpisano: NAŁĘCZÓW ZDRÓJ
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Drzewce, Polska 431163464.
(111) 299509 D. Wpisano: „Na podstawie tytułu wykonawczego: Nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym Sądu Okręgowego w Poznaniu,Wydział IX Gospodarczy z dnia 24 października2017 r. w sprawie o sygn. akt IX GNc 1335/17, Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa – Podgórza w Krakowie Piotr
Legutko w toku postępowania egzekucyjnego prowadzonego
pod sygnaturą akt Km 624/18 dokonał zajęcia prawa ochronnego
na przedmiotowy znak towarowy na wniosek wierzyciela: Społeczny Instytut Wydawniczy ZNAK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie.”
(111) 299511 D. Wpisano: „Na podstawie tytułu wykonawczego: Nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym Sądu Okręgowego w Poznaniu,Wydział IX Gospodarczy z dnia 24 października2017 r. w sprawie o sygn. akt IX GNc 1335/17, Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa – Podgórza w Krakowie Piotr
Legutko w toku postępowania egzekucyjnego prowadzonego
pod sygnaturą akt Km 624/18 dokonał zajęcia prawa ochronnego
na przedmiotowy znak towarowy na wniosek wierzyciela: Społeczny Instytut Wydawniczy ZNAK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie”.

(111) 299512 D. Wpisano: „Na podstawie tytułu wykonawczego: Nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym Sądu Okręgowego w Poznaniu,Wydział IX Gospodarczy z dnia 24 października2017 r.
w sprawie o sygn. akt IX GNc 1335/17, Komornik Sądowy przy Sądzie
Rejonowym dla Krakowa – Podgórza w Krakowie Piotr Legutko w toku
postępowania egzekucyjnego prowadzonego pod sygnaturą akt Km
624/18 dokonał zajęcia prawa ochronnego na przedmiotowy znak towarowy na wniosek wierzyciela: Społeczny Instytut Wydawniczy ZNAK
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie”.
(111) 299514 D. Wpisano: „Na podstawie tytułu wykonawczego: Nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym Sądu Okręgowego w Poznaniu,Wydział IX Gospodarczy z dnia 24 października2017 r. w sprawie o sygn. akt IX GNc 1335/17, Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa – Podgórza w Krakowie Piotr
Legutko w toku postępowania egzekucyjnego prowadzonego
pod sygnaturą akt Km 624/18 dokonał zajęcia prawa ochronnego
na przedmiotowy znak towarowy na wniosek wierzyciela: Społeczny Instytut Wydawniczy ZNAK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie”
(111) 299858 A. Wykreślono: Michelin Recherche et Technique S.A., Granges-Paccot, Szwajcaria; Wpisano: COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN , Clermont-Ferrand, Francja.
(111) 300761 A. Wykreślono: Michelin Recherche et Technique S.A., Granges-Paccot, Szwajcaria; Wpisano: COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN , Clermont-Ferrand, Francja.
(111) 301735 A. Wykreślono: VINCI SPÓŁKA CYWILNA PIOTR
SAKOWICZ, MACIEJ PIEŚNIAK, Kleosin, Polska 365451702; Wpisano:
WINGS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Ignatki, Polska 365451702.
(111) 303096 A. Wykreślono: ZAWADZKI MACIEJ, MIROSŁAWSKA KAROLINA VILANO GROUP SPÓŁKA CYWILNA, Warszawa, Polska 362775657; Wpisano: DORADZTWO GOSPODARCZE JANUSZ
WÓJCIK , Konstancin-Jeziorna, Polska 141530697.
(111) 308710 D. Wpisano: „Na podstawie tytułu wykonawczego: Aktu notarialnego z dnia 14 sierpnia 2019 r., sygn. akt REPERTORIUM A NR 5977/2019, zaopatrzonego w klauzulę wykonalności
z dnia 27 kwietnia2020 r., Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy – Woli w Warszawie Mariusz Posak w toku postępowania egzekucyjnego prowadzonego pod sygnaturą akt: Km
2410/20 dokonał zajęcia wspólnego prawa ochronnego na przedmiotowy znak towarowy, w części przysługującej współuprawnionemu– Justynie Sypkiej – Abdulloh zamieszkałej w Warszawie
na wniosek wierzyciela: ECDP OUTSOURCING Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach”.
(111) 308711 D. Wpisano: „Na podstawie tytułu wykonawczego: Aktu notarialnego z dnia 14 sierpnia 2019 r., sygn. akt REPERTORIUM A NR 5977/2019, zaopatrzonego w klauzulę wykonalności
z dnia 27 kwietnia 2020 r., Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy – Woli w Warszawie Mariusz Posak w toku postępowania egzekucyjnego prowadzonego pod sygnaturą akt: Km
2410/20 dokonał zajęcia wspólnego prawa ochronnego na przedmiotowy znak towarowy, w części przysługującej współuprawnionemu– Justynie Sypkiej – Abdulloh zamieszkałej w Warszawie
na wniosek wierzyciela: ECDP OUTSOURCING Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach”.
(111) 308712 D. Wpisano: „Na podstawie tytułu wykonawczego: Aktu notarialnego z dnia 14 sierpnia 2019 r., sygn. akt REPERTORIUM A NR 5977/2019, zaopatrzonego w klauzulę wykonalności
z dnia 27 kwietnia2020 r., Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy – Woli w Warszawie Mariusz Posak w toku postępowania egzekucyjnego prowadzonego pod sygnaturą akt: Km
2410/20 dokonał zajęcia wspólnego prawa ochronnego na przedmiotowy znak towarowy, w części przysługującej współuprawnionemu– Justynie Sypkiej – Abdulloh zamieszkałej w Warszawie
na wniosek wierzyciela: ECDP OUTSOURCING Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach”.
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(111) 308713 D. Wpisano: „Na podstawie tytułu wykonawczego: Aktu notarialnego z dnia 14 sierpnia 2019 r., sygn. akt REPERTORIUM A NR 5977/2019, zaopatrzonego w klauzulę wykonalności
z dnia 27 kwietnia2020 r., Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy – Woli w Warszawie Mariusz Posak w toku postępowania egzekucyjnego prowadzonego pod sygnaturą akt: Km
2410/20 dokonał zajęcia wspólnego prawa ochronnego na przedmiotowy znak towarowy, w części przysługującej współuprawnionemu– Justynie Sypkiej – Abdulloh zamieszkałej w Warszawie
na wniosek wierzyciela: ECDP OUTSOURCING Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach”.
(111) 315572 D. Wykreślono: „W dniu 24 kwietnia 2019 r.
na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu Wydział VII Gospodarczy – Rejestru
Zastawów (sygn. akt WR.VII.Ns-Rej.Za 1292/19/992) wpisano do Rejestru Zastawów pod pozycją 2607487 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R-315572 w celu
zabezpieczenia wierzytelności przysługujących spółce Bank BGŻ
BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie wobec spółki
„Work Service” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu”.
(111) 319242 A. Wykreślono: MERCK KGaA, Darmstadt, Niemcy; Wpisano: Merck Selbstmedikation GmbH, Darmstadt, Niemcy.
(111) 319242 A. Wykreślono: Merck Selbstmedikation GmbH,
Darmstadt, Niemcy; Wpisano: P&G Health Germany GmbH, Schwalbach am Taunus, Niemcy.
(111) 319319 A. Wykreślono: MERCK KGaA, Darmstadt, Niemcy; Wpisano: Merck Selbstmedikation GmbH, Darmstadt, Niemcy.
(111) 319319 A. Wykreślono: Merck Selbstmedikation GmbH,
Darmstadt, Niemcy; Wpisano: P&G Health Germany GmbH, Schwalbach am Taunus, Niemcy.
(111) 321785 A. Wykreślono: PLATINUM OIL WIELKOPOLSKIE
CENTRUM DYSTRYBUCJI SPÓŁKA AKCYJNA, Baranowo, Polska
630768006; Wpisano: ORLEN OIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polska 351492391.
(111) 321797 A. Wykreślono: PLATINUM OIL WIELKOPOLSKIE
CENTRUM DYSTRYBUCJI SPÓŁKA AKCYJNA, Baranowo, Polska
630768006; Wpisano: ORLEN OIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polska 351492391.
(111) 321989 A. Wykreślono: PLATINUM OIL WIELKOPOLSKIE
CENTRUM DYSTRYBUCJI SPÓŁKA AKCYJNA, Baranowo, Polska
630768006; Wpisano: ORLEN OIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polska 351492391.
(111) 322002 A. Wykreślono: PLATINUM OIL WIELKOPOLSKIE
CENTRUM DYSTRYBUCJI SPÓŁKA AKCYJNA, Baranowo, Polska
630768006; Wpisano: ORLEN OIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polska 351492391.
(111) 328099 A. Wykreślono: TOORANK POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Jasienica, Polska 070739216; Wpisano: MUNDIVIE SPÓŁKA
AKCYJNA, Jasienica, Polska 070739216.
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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) 394488
(540) NIZORAL
(732) Janssen Pharmaceutica NV,
Turnhoutseweg 30, B-2340 Beerse (BE)
(151) 2019 10 11
(441) 2019 11 18

(511) 1, 3, 5
(581) 2019 10 31

(111) 1296494
(540) tp electric
(531) CFE: 26.15.01, 29.01.12
(511) 9
(732) TP ELEKTRİK MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM
SİRKETİ, Ankara Caddesi No:358/A, KemalpasaIzmir (TR)
(151) 2019 07 31
(441) 2019 09 02
(581) 2019 08 15
(111) 1335725
(540) ALEGRIA	
(511) 30, 35
(732) BUCURIA S.A, Str. Columna nr. 162, MD-2004 Chişinău (MD)
(151) 2016 12 20
(441) 2017 04 10
(581) 2017 03 23
(111) 1366109
(540) DEWAL
(531) CFE: 27.05.01
(511) 21, 26, 35, 39
(732) Gordeev Yuri Valeriyevich, Rublevskoe roadway 20,
bld. 3, apt. 336, RU-121615 Moscow (RU)
(151) 2018 01 30
(441) 2018 09 17
(581) 2018 08 30
(111) 1387370
(540) fitocolor
(531) CFE: 01.15.15, 05.03.11, 27.05.07, 29.01.12
(511) 3, 35
(732) TALAGAEVA ELENA VLADIMIROVNA,
kv.143, d. 3, Kommunisticheskaya St,
Ramenskoye, RU-140002 Moskovskaya oblast (RU)
(151) 2017 10 10
(441) 2018 02 19
(581) 2018 02 01
(111) 1408381
(540) Emil Frey EMIL FREY MOBILITY SOLUTIONS
(531) CFE: 15.01.25, 15.07.01, 27.05.11
(511) 12, 35, 36, 37
(732) Emil Frey AG, Rechtsabteilung,
Badenerstrasse 600, CH-8048 Zürich (CH)
(151) 2018 02 16
(441) 2018 07 09
(581) 2018 06 21
(111) 1411294
(540) CARP PRO
(531) CFE: 27.05.01
(732) URAZOVSKYI OLEKSII MYKOLAIOVYCH,
Vul. Levanevskoho, 7, kv. 75, Kyiv 03058 (UA)
(151) 2018 03 08
(441) 2018 07 23

(511) 22, 25, 28
(581) 2018 07 05

(111) 1431942
(540) kid e cats
(531) CFE: 01.15.11, 03.01.06, 03.06.03,
21.01.25, 27.01.12, 27.05.04, 29.01.15
(511) 3, 5, 16, 18,

21, 24, 25, 28, 29,

30, 32, 35, 38, 41
(732) AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO „SET TELEVIZIONNYKH
STANTSY”, ul. Pravdy, d. 15, str. 2 RU-125040 Moscow (RU)
(151) 2018 06 07
(441) 2018 11 19
(581) 2018 11 01
(111) 1454678
(540) NOT TAXI
(531) CFE: 27.05.01
(732) Mykhailo GRYSHULENKO,
Priežu iela 15, LV-2008 Jūrmala (LV)
(151) 2018 11 29
(441) 2019 03 25

(511) 9
(581) 2019 03 07

(111) 1474559
(540) CONFORTEX
(511) 6, 17, 22
(732) VOUILLEMIN sa, Rue Bois de la Hutte,
Garocentre Sud 13, B-7110 Houdeng Goegnies (BE)
(151) 2019 05 15
(441) 2019 07 22
(581) 2019 07 04
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(111) 1487176
(540) MG
(531) CFE: 27.05.01, 28.03.00
(511) 5
(732) MIN COUNTRY CHINESE MEDICINAL PRODUCTION
TECHNICAL GUIDANCE STATION, NO. 117,
JIAOCHANG STREET,CHENGGUAN TOWN,
MIN COUNTRY,DINGXI CITY, GANSU PROVINCE (CN)
(151) 2019 05 14
(441) 2019 10 07
(581) 2019 09 19
(111) 1489302
(540) Romanovamakeup
(531) CFE: 27.05.01
(511) 3, 35
(732) Romanova Olga Aleksandrovna,
Beregovoy proezd, 5,korp. 1, kv. 194, RU-121087 Moscow (RU)
(151) 2019 07 02
(441) 2019 10 14
(581) 2019 09 26
(111) 1490044
(540) oversleep
(511) 24
(732) Wuxi Xihuisheng Trading Co., Ltd.,
(Rm 793-1, Building B, Guolian Metal Materials Market)
No. 168, Qiangao Rd.,Wuxi City, Jiangsu Province (CN)
(151) 2019 08 05
(441) 2019 10 21
(581) 2019 10 03
(111) 1492097
(540) 400GHT
(732) voestalpine Rail Technology GmbH,
Kerpelystraße 199, A-8700 Leoben (AT)
(151) 2019 07 15
(441) 2019 10 28

(511) 6
(581) 2019 10 10

(111) 1493333
(540) DISCORD
(511) 9, 38
(732) DISCORD INC.,
444 DE HARO STREET, SUITE 200, SAN FRANCISCO CA 94107 (US)
(151) 2019 08 27
(441) 2019 11 04
(581) 2019 10 17
(111) 1494917
(540) PREGOL
(531) CFE: 26.01.03, 27.05.01, 28.05.00, 29.01.13
(511) 12, 37
(732) Krevskiy Vladimir Nikolayevich,
ul. Gaydara, d. 105, kv. 52, RU-236029 g. Kaliningrad (RU)
(151) 2019 09 03
(441) 2019 11 18
(581) 2019 10 31
(111) 1496701
(540) 5 LAGER
(531) CFE: 05.11.15, 24.01.10, 24.09.02,
27.05.24, 27.07.21, 29.01.13
(511) 32
(732) SOCIETE COOPERATIVE GROUPEMENTS D’ACHATS DES
CENTRES LECLERC, SC GALEC,
26 quai Marcel Boyer, F-94200 IVRY-SUR-SEINE (FR)
(151) 2019 09 20
(441) 2019 11 25
(581) 2019 11 07

Rejestracja międzynarodowa,
w której wydano decyzję
o definitywnej odmowie uznania ochrony
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer rejestracji międzynarodowej, określenie znaku towarowego przedstawionego w
postaci liter bądź cyfr albo, jeżeli znak jest znakiem graficznym lub
zawiera elementy graficzne, wskazanie symboli klas elementów
graficznych znaku (CFE), określenie klas towarowych, nazwisko i imię
bądź nazwę uprawnionego, jego miejsce zamieszkania lub siedzibę
oraz kod kraju, datę rejestracji międzynarodowej lub datę późniejszego wyznaczenia, datę zamieszczenia informacji o tej rejestracji
w Biuletynie Urzędu Patentowego oraz datę notyfikacji bądź datę
notyfikacji późniejszego wyznaczenia.
(111) 1207917
(540) BEAM Excellence
(511) 7
(732) Electrolux Home Products, Inc.,
10200 David Taylor Drive Charlotte NC 28262 (US)
(151) 2013 12 20
(441) 2014 08 18
(581) 2014 07 10
(111) 1373560
(540) MAFIN	
(732) MAFIN S.R.L., STRADA DEGLI ALBERI,
7, I-35015 GALLIERA VENETA (PADOVA) (IT)
(151) 2017 03 24
(441) 2018 12 10

(511) 30
(581) 2018 11 22

(111) 1376463
(540) PAUL GARNIER
(511) 14, 18, 25
(732) D.W. DEVELOPPEMENT SARL, Rte d’Ollon 57, CH-1860 Aigle
(CH); WALDMANN, DANIEL, AGIOU ANDREOU STR. 223,Columbia
Plaza,TOWNHOUSE 5, CY-3036 LIMASSOL (CY)
(151) 2017 08 31
(441) 2017 12 11
(581) 2017 11 23
(111) 1445647
(540) HALLUCINOGENE	
(511) 3
(732) Laboratoire Garancia, 10 avenue du Recteur Poincaré
F-75016 Paris (FR)
(151) 2018 04 09
(441) 2019 02 11
(581) 2019 01 24
(111) 1455139
(540) MEGA MOBIL
(511) 12
(732) MEGA TEKSTIL d.o.o., Kolodvorska ulica 31b, SI-2310
SLOVENSKA BISTRICA (SI)
(151) 2018 11 28
(441) 2019 04 01
(581) 2019 03 14
(111) 1457586
(540) V
(531) CFE: 27.05.21
(511) 35, 41, 42, 43
(732) CIC VENTURE CAFÉ GLOBAL INSTITUTE, INC., 14th Floor,
1 Broadway Cambridge MA 02142 (US)
(151) 2018 07 11
(441) 2019 04 08
(581) 2019 03 21
(111) 1477912
(540) FITOHENNA color
(531) CFE: 27.05.01
(511) 3
(732) TALAGAEVA ELENA VLADIMIROVNA, Kommunisticheskaya St.,
d. 3, kv.145, Ramenskoye, RU-140002 Moskovskaya oblast (RU)
(151) 2019 02 07
(441) 2019 08 05
(581) 2019 07 18

Nr 2/2021

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

153

G. SPROSTOWANIA INFORMACJI OPUBLIKOWANYCH
W WIADOMOŚCIACH URZĘDU PATENTOWEGO
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer, którego sprostowanie dotyczy, oraz treść sprostowania.

PRAWA OCHRONNE NA WZÓR UŻYTKOWY
(udzielone prawa)
(21) 125956

w WUP nr 10/2020 na str. 19 w łamie lewym błędnie podano informację o zarejestrowaniu pod numerem prawa ochronnego
71468 wzoru użytkowego zgłoszonego za numerem 125956 – wzór ten nie jest zarejestrowany.
PATENTY EUROPEJSKIE
(złożone tłumaczenia patentów europejskich)

T4 (11) 2971343

w WUP nr 21/2020 na str. 26 w łamie prawym, wiersz 30 od dołu błędnie zamieszczono informację o złożeniu poprawionego
tłumaczenia patentu europejskiego (publikacja T4)
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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 30 grudnia 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:
2217
2663

Pruska-Jabłońska Teresa Renata
Zieniuk Czesław Paweł

Łódź
Brześć

Decyzją Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 stycznia 2021 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:
2084
3015

Wojanowski Bogusław Michał
Korzeniewska Anna

Katowice
Radzymin

