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WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

Nr 3/2021

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 236 601 do nr 236 760)
w)

część zgłoszenia będzie rozpatrywana jako zgłoszenie wzoru użytkowego

(B1) (11) 236634
(41) 2020 02 10
(51) A01B 17/00 (2006.01)
A01C 23/00 (2006.01)
(21) 426586 (22)
2018 08 07
(72) CHOSZCZ DARIUSZ JAN, Olsztyn (PL); CYMES IRENEUSZ,
Olsztyn (PL); GLIŃSKA-LEWCZUK KATARZYNA, Olsztyn (PL);

MAŃKOWSKI STEFAN MAURYCY, Olsztyn (PL); MARKOWSKI PIOTR,
Olsztyn (PL); SZYMCZYK SŁAWOMIR, Olsztyn (PL)
(73) UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE,
Olsztyn (PL)
(54) Ząb aplikatora do wgłębnego wypełniania gleby substancją
płynną
(B1)
(51)
(21)
(72)
(73)
(54)

(11) 236604
(41) 2019 04 08
A01M 1/04 (2006.01)
423017 (22)
2017 09 29
PANKOWSKI BARTŁOMIEJ, Mysiadło (PL)
PANKOWSKI BARTŁOMIEJ, Mysiadło (PL)
Pułapka do monitorowania obecności owadów
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(B1) (11) 236741
(41) 2015 01 19
(51) A01N 37/10 (2006.01)
A01N 37/12 (2006.01)
A01N 39/02 (2006.01)
A01N 57/20 (2006.01)
C08G 63/06 (2006.01)
A01P 13/00 (2006.01)
(21) 404770 (22)
2013 07 18
(72) KWIECIEŃ IWONA, Zabrze (PL); KOWALCZUK MAREK,
Zabrze (PL); ADAMUS GRAŻYNA, Gliwice (PL); KOWALSKI WITOLD
J., Góra Siewierska (PL); RYCHTER PIOTR, Częstochowa (PL);
SIŁOWIECKI ANDRZEJ, Gliwice (PL)
(73) CENTRUM MATERIAŁÓW POLIMEROWYCH I WĘGLOWYCH
POLSKIEJ AKADEMII NAUK, Zabrze (PL)
(54) Substancja biologicznie czynna o działaniu chwastobójczym
oraz sposób jej wytwarzania
(B1) (11) 236628
(41) 2020 01 02
(51) A21D 8/02 (2006.01)
A21C 1/14 (2006.01)
B01F 3/12 (2006.01)
B01F 5/20 (2006.01)
(21) 426123 (22)
2018 06 29
(72) MALINOWSKI DARIUSZ, Gliwice (PL); MALINOWSKI
KRZYSZTOF, Pyskowice (PL)
(73) MALINOWSKI DARIUSZ FIRMA HANDLOWA MASZ, Gliwice (PL)
(54) Sposób miesienia ciasta i urządzenie do miesienia ciasta
(B1) (11) 236695
(41) 2016 06 06
(51) A23K 10/18 (2016.01)
A23K 10/30 (2016.01)
A23K 20/00 (2016.01)
A23K 20/142 (2016.01)
A61K 36/02 (2006.01)
C12N 1/12 (2006.01)
B01D 11/02 (2006.01)
(21) 412010 (22)
2015 04 20
(72) KORCZYŃSKI MARIUSZ, Dobrzykowice (PL); OPALIŃSKI
SEBASTIAN, Wrocław (PL); ŚWINIARSKA MARITA, Wieluń (PL);
DOBRZAŃSKI ZBIGNIEW, Wrocław (PL); CHOJNACKA KATARZYNA,
Gajków (PL); MICHALAK IZABELA, Wrocław (PL); WILK RADOSŁAW,
Wrocław (PL); GÓRECKI HENRYK, Kamieniec Wrocławski (PL); RÓJ
EDWARD, Puławy (PL); SAEID AGNIESZKA, Wrocław (PL)
(73) POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław (PL); UNIWERSYTET
PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU, Wrocław (PL); SIEĆ BADAWCZA
ŁUKASIEWICZ-INSTYTUT NOWYCH SYNTEZ CHEMICZNYCH,
Puławy (PL)
(54) Komponent paszowy oraz sposób jego wytwarzania
(B1) (11) 236603
(41) 2019 03 25
(51) A23L 13/40 (2016.01)
A23L 13/60 (2016.01)
A23L 33/105 (2016.01)
A61K 36/00 (2006.01)
A23B 4/044 (2006.01)
A23B 4/005 (2006.01)
(21) 422892 (22)
2017 09 16
(72) LENDZION KRZYSZTOF, Olsztyn (PL); WIERZBICKA
AGNIESZKA, Warszawa (PL); PÓŁTORAK ANDRZEJ, Warszawa (PL);
CIESZYŃSKA KATARZYNA, Brodnica (PL)
(73) SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO
W WARSZAWIE, Warszawa (PL)
(54) Sposób wytwarzania średniorozdrobnionych kiełbasek mięsnych
(B1) (11) 236629
(41) 2020 01 13
(51) A47B 9/10 (2006.01)
(21) 426198 (22)
2018 07 03
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(72) DĄBROWSKI MICHAŁ, Brzoza (PL)
(73) ERGOMASTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Brzoza (PL)
(54) System przeciwkolizyjny dla ruchomego elementu mebla
z elektryczną regulacją położenia
(B1) (11) 236756
(41) 2019 01 02
(51) A47J 31/14 (2006.01)
A47J 31/54 (2006.01)
(21) 421979 (22)
2017 06 21
(72) HAPEL GRZEGORZ, Lubin (PL)
(73) MATE T SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Wrocław (PL)
(54) Urządzenie do przygotowania pojedynczych porcji świeżo
parzonego naparu ziołowego, zwłaszcza herbaty
(B1) (11) 236745
(41) 2018 05 21
(51) A61B 5/087 (2006.01)
(21) 419511 (22)
2016 11 18
(72) KUKWA ANDRZEJ, Warszawa (PL); ZAJĄC ANDRZEJ,
Warszawa (PL); NITKIEWICZ SZYMON, Olsztyn (PL); BARAŃSKI
ROBERT, Kraków (PL)
(73) UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE,
Olsztyn (PL); KUKWA ANDRZEJ, Warszawa (PL); ZAJĄC ANDRZEJ,
Warszawa (PL); NITKIEWICZ SZYMON, Olsztyn (PL); BARAŃSKI
ROBERT, Kraków (PL)
(54) Zestaw do monitorowania drożności dróg oddechowych
(B1) (11) 236611
(41) 2019 05 06
(51) A61C 19/04 (2006.01)
A61B 5/00 (2006.01)
G01L 1/18 (2006.01)
(21) 423321 (22)
2017 10 31
(72) MARGIELEWICZ JERZY, Katowice (PL); GĄSKA DAMIAN,
Janów (PL); KIJAK EDWARD, Szczecin (PL); LIETZ-KIJAK DANUTA,
Szczecin (PL); LIPSKI TOMASZ, Dąbrowa Górnicza (PL)
(73) POLITECHNIKA ŚLĄSKA, Gliwice (PL); ŚLĄSKI UNIWERSYTET
MEDYCZNY W KATOWICACH, Katowice (PL); POMORSKI
UNIWERSYTET MEDYCZNY W SZCZECINIE, Szczecin (PL)
(54) Przyrząd stomatologiczny do pomiaru podatności błony śluzowej
(B1) (11) 236744
(41) 2019 10 21
(51) A61C 19/04 (2006.01)
(21) 425224 (22)
2018 04 13
(72) SZCZERBANIEWICZ BŁAŻEJ, Częstochowa (PL); STACHURA
ADAM, Gliwice (PL)
(73) SZCZERBANIEWICZ JOANNA PRZYCHODNIA
STOMATOLOGICZNA KODENT, Częstochowa (PL)
(54) Urządzenie pomiarowe i sposób rejestracji położenia zębów
(B1) (11) 236613
(41) 2019 06 17
(51) A61F 2/06 (2013.01)
A61L 27/18 (2006.01)
A61L 27/58 (2006.01)
(21) 423865 (22)
2017 12 13
(72) SUWALSKI GRZEGORZ, Warszawa (PL); SAJKIEWICZ PAWEŁ,
Otrębusy (PL); DULNIK JUDYTA, Busko-Zdrój (PL); DENIS PIOTR,
Kobyłka (PL)
(73) INSTYTUT PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI
POLSKIEJ AKADEMII NAUK, Warszawa (PL)
(54) Biodegradowalny stent zewnętrzny przeznaczony do nakładania na naczynia krwionośne oraz sposób jego wytwarzania
(B1) (11) 236672
(41) 2020 07 13
(51) A61K 8/37 (2006.01)
A61K 8/49 (2006.01)
A61K 8/67 (2006.01)
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A61K 8/92 (2006.01)
A61K 8/9789 (2017.01)
A61Q 19/00 (2006.01)
(21) 428523 (22)
2019 01 08
(72) CAL KRZYSZTOF, Gdańsk (PL); GRUŻEWSKA KATARZYNA,
Gdańsk (PL); GOŁĘBIEWSKI KAMIL, Koteże (PL); DUDZIŃSKA ANNA,
Juszkowo (PL)
(73) CAL KRZYSZTOF LABORATORIUM INŻYNIERII CZĄSTEK,
Gdańsk (PL); OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot (PL)
(54) Kompozycja zawierająca luteinę, zastosowanie kompozycji oraz
sposób wytwarzania kompozycji
(B1) (11) 236614
(41) 2019 06 17
(51) A61K 31/426 (2006.01)
A61K 9/16 (2006.01)
A61K 9/20 (2006.01)
A61K 9/48 (2006.01)
(21) 423901 (22)
2017 12 14
(72) DORSZEWSKA MARIA, Pruszków (PL); BIAŁCZAK MONIKA,
Marynin (PL)
(73) GEDEON RICHTER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Grodzisk Mazowiecki (PL)
(54) Kompozycja farmaceutyczna zawierająca febuksostat oraz sposób jej wytwarzania
(B1) (11) 236760
(41) 2016 12 05
(51) A61K 31/506 (2006.01)
A61K 47/30 (2006.01)
A61K 9/14 (2006.01)
(21) 412567 (22)
2015 06 03
(72) KAROLEWICZ BOŻENA, Wrocław (PL); OWCZAREK ARTUR,
Wrocław (PL); PLUTA JANUSZ, Wrocław (PL); GAJDA MACIEJ,
Smolec (PL); GÓRNIAK AGATA, Kamieniec Wrocławski (PL);
BARANOWSKI PRZEMYSŁAW, Oleśnica (PL)
(73) UNIWERSYTET MEDYCZNY IM. PIASTÓW ŚLĄSKICH WE
WROCŁAWIU, Wrocław (PL)
(54) Kompozycja farmaceutyczna o przedłużonym i kontrolowanym
uwalnianiu zawierająca imatynib oraz sposób jej otrzymywania
(B1) (11) 236657
(41) 2020 04 06
(51) A61K 31/7068 (2006.01)
(21) 427326 (22)
2018 10 02
(72) KOZAK WITOLD, Pruszcz Gdański (PL); RAK JANUSZ,
Gdańsk (PL); ROMANOWSKA SAMANTA, Gdańsk (PL); SPISZ
PAULINA, Gdańsk (PL); ZDROWOWICZ MAGDALENA, Gdańsk (PL)
(73) UNIWERSYTET GDAŃSKI, Gdańsk (PL)
(54) Radiosensybilizator do zastosowania w radioterapii
(B1) (11) 236721
(41) 2011 09 26
(51) A61K 36/539 (2006.01)
A61Q 19/08 (2006.01)
A61P 25/00 (2006.01)
(21) 390701 (22)
2010 03 12
(72) GWARDYS ANTONI, Tuszyn (PL); ZARAWSKA HANNA,
Wrocław (PL)
(73) GWARDYS PAWEŁ PASSAGE COSMETICS LABORATORY,
Justynów (PL)
(54) Zastosowanie ekstraktu z tarczycy bajkalskiej jako naturalnego
preparatu kosmetycznego
(B1) (11) 236665
(41) 2019 08 26
(51) A61L 2/14 (2006.01)
C02F 1/46 (2006.01)
H05H 1/34 (2006.01)
(21) 427563 (22)
2018 10 29
(72) DZIMITROWICZ ANNA, Kamienna Góra (PL); MOTYKAPOMAGRUK AGATA, Gdańsk (PL); JAMRÓZ PIOTR, Wrocław (PL);
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ŚLEDŹ WOJCIECH, Olsztyn (PL); BABIŃSKA WERONIKA, Gdańsk (PL);
ŁOJKOWSKA EWA, Gdańsk (PL); POHL PAWEŁ, Wrocław (PL)
(73) POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław (PL); UNIWERSYTET
GDAŃSKI, Gdańsk (PL)
(54) Sposób eradykacji bakteryjnych fitopatogenów
(B1) (11) 236755
(41) 2020 06 15
(51) A63B 21/02 (2006.01)
A61B 1/24 (2006.01)
A61H 13/00 (2006.01)
(21) 428018 (22)
2018 12 03
(72) POKRYWKA KAMIL, Kraków (PL)
(73) POKRYWKA ARKADIUSZ, Radymno (PL)
(54) Przyrząd do treningu i wzmacniania mięśni szczęki i żuchwy
(B1) (11) 236719
(41) 2019 03 11
(51) B01D 3/14 (2006.01)
B01D 1/26 (2006.01)
(21) 422713 (22)
2017 08 31
(72) MALICKI MARCIN, Warszawa (PL); HERMAN FILIP MARIUSZ,
Częstochowa (PL); AL YOUSEF YOUSEF MUHAMMED, Riyadh (SA);
AL KASMOUL FAHAD SALEH, Riyadh (SA)
(73) NEW ENERGY TRANSFER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL); KING ABDULAZIZ CITY
FOR SCIENCE AND TECHNOLOGY, Riyadh (SA)
(54) Układ wielostopniowej adsorpcyjnej destylacji z funkcją chłodzenia
(B1) (11) 236682
(41) 2020 07 27
(51) B01D 17/02 (2006.01)
B01D 21/24 (2006.01)
C02F 1/00 (2006.01)
(21) 428907 (22)
2019 02 13
(72) MASŁOŃ ADAM, Rzeszów (PL)
(73) POLITECHNIKA RZESZOWSKA IM. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA,
Rzeszów (PL)
(54) Dekanter pływający oraz sposób odprowadzania cieczy z wykorzystaniem dekantera pływającego
(B1) (11) 236664
(41) 2020 05 04
(51) B01D 53/04 (2006.01)
(21) 427543 (22)
2018 10 25
(72) ĆWIK KRZYSZTOF, Chmielowice (PL)
(73) ĆWIK KRZYSZTOF PRO-VENT SYSTEMY WENTYLACYJNE,
Dąbrówka Górna (PL)
(54) Złożowy filtr powietrza
(B1) (11) 236690
(41) 2020 09 21
(51) B01J 2/22 (2006.01)
C05F 7/00 (2006.01)
C04B 18/30 (2006.01)
(21) 429284 (22)
2019 03 14
(72) KUKUŁKA ANTONI, Zbylitowska Góra (PL); PANNA WOJCIECH,
Kamień (PL); KULIK GRZEGORZ, Niedomice (PL)
(73) KUKUŁKA ANTONI, Zbylitowska Góra (PL); PANNA WOJCIECH,
Kamień (PL); KULIK GRZEGORZ, Niedomice (PL)
(54) Sposób produkcji mączki surowcowej, ilastego granulatu suszonego oraz ilastego granulatu wypalanego oraz linia produkcji
mączki surowcowej, ilastego granulatu suszonego oraz ilastego
granulatu wypalanego
(B1) (11) 236734
(41) 2020 06 29
(51) B01J 20/22 (2006.01)
B01J 20/281 (2006.01)
B01J 20/30 (2006.01)
(21) 428253 (22)
2018 12 19
(72) MOMOTKO MALWINA, Gdynia (PL); BOCZKAJ GRZEGORZ,
Gdynia (PL); PLATA-GRYL MAKSYMILIAN, Chojnice (PL); MAKOWIEC
SŁAWOMIR, Gdańsk (PL)
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(73) POLITECHNIKA GDAŃSKA, Gdańsk (PL)
(54) Sposób otrzymywania sorbentu, zwłaszcza do chromatografii
gazowej
(B1) (11) 236668
(41) 2020 06 01
(51) B03C 7/00 (2006.01)
(21) 427965 (22)
2018 11 29
(72) URBAŃSKA-GIZIŃSKA RENATA, Rogajny (PL); JADWISIEŃCZAK
KRZYSZTOF, Olsztyn (PL); KONOPKA STANISŁAW, Olsztyn (PL)
(73) UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE,
Olsztyn (PL)
(54) Separator elektryczny do nasion gryki
(B1) (11) 236715
(41) 2020 03 23
(51) B03D 1/16 (2006.01)
(21) 430154 (22)
2019 06 06
(72) SZCZYGIEŁ MARCIN, Gliwice (PL); TRAWIŃSKI TOMASZ,
Tarnowskie Góry (PL); PIELOT JOACHIM, Zabrze (PL); JOOSTBERENS
JAROSŁAW, Pyskowice (PL); KOWOL PAWEŁ, Gliwice (PL)
(73) POLITECHNIKA ŚLĄSKA, Gliwice (PL)
(54) Urządzenie do flotacji kopalin
(B1) (11) 236702
(41) 2020 06 29
(51) B05C 3/08 (2006.01)
B05C 3/12 (2006.01)
B05D 1/18 (2006.01)
(21) 428230 (22)
2018 12 18
(72) SOWA WOJCIECH, Mielec (PL)
(73) METALPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Mielec (PL)
(54) Urządzenie do nanoszenia powłok metodą zanurzeniowo-wirową, zwłaszcza płatkowych powłok cynkowych
(B1) (11) 236722
(41) 2020 03 23
(51) B21C 23/00 (2006.01)
B21C 25/02 (2006.01)
B21C 23/10 (2006.01)
(21) 427093 (22)
2018 09 17
(72) MICHALCZYK JACEK, Częstochowa (PL); MRÓZ SEBASTIAN,
Kłomnice (PL); SZOTA PIOTR, Częstochowa (PL)
(73) POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA, Częstochowa (PL)
(54) Sposób kształtowania stożkowych wyrobów użebrowanych
(B1) (11) 236759
(41) 2016 08 29
(51) B29C 39/08 (2006.01)
B29C 39/24 (2006.01)
B29C 41/04 (2006.01)
H01B 19/00 (2006.01)
(21) 411411 (22)
2015 02 27
(72) HALAMA AGNIESZKA, Wrocław (PL); MĄCZKA TADEUSZ,
Wrocław (PL); OLECH ZBIGNIEW, Przecławice (PL); PAŚCIAK
GRZEGORZ, Wrocław (PL); SKOCZYLAS MAREK, Głogów (PL);
WÓJCIK ANDRZEJ, Ruszowice (PL)
(73) SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ-INSTYTUT ELEKTROTECHNIKI,
Warszawa (PL)
(54) Sposób wytwarzania monolitycznych izolatorów z betonu polimerowego i urządzenie do wytwarzania monolitycznych izolatorów
(B1) (11) 236636
(41) 2020 02 24
(51) B29C 64/153 (2017.01)
B29C 64/364 (2017.01)
B29C 64/35 (2017.01)
(21) 426657 (22)
2018 08 13
(72) CHLEBUS EDWARD, Wrocław (PL); PAWLAK ANDRZEJ,
Wrocław (PL); KURZYNOWSKI TOMASZ, Wrocław (PL)
(73) POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław (PL)
(54) Sposób zabezpieczenia przed zanieczyszczeniami układu
optycznego urządzenia do przyrostowego wytwarzania obiektów
geometrycznych oraz urządzenie do realizacji tego sposobu
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(B1) (11) 236685
(41) 2020 09 21
(51) B30B 1/24 (2006.01)
B30B 15/06 (2006.01)
B27D 3/02 (2006.01)
(21) 429194 (22)
2019 03 08
(72) POKORSKI LESZEK, Gniezno (PL)
(73) OPTIMAL-SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Trzemeszno (PL)
(54) Prasa pneumatyczna do montażu stelaży drewnianych, zwłaszcza mebli
(B1) (11) 236630
(41) 2020 01 13
(51) B32B 3/02 (2006.01)
B42D 25/00 (2014.01)
(21) 426223 (22)
2018 07 06
(72) GŁADKOWSKI SŁAWOMIR, Warszawa (PL); KUJASZEWSKI
ANDRZEJ, Warszawa (PL); GURTOWSKA JOANNA, Nowa Wola (PL);
JONAJTIS JONAS, Wilno (LT); NIESŁUCHOWSKA ALICJA, Wiktorów
(PL); LESZCZYŃSKA-AMBROZIEWICZ EWA, Wołomin (PL)
(73) POLSKA WYTWÓRNIA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH SPÓŁKA
AKCYJNA, Warszawa (PL)
(54) Arkusz z danymi do książeczki, zwłaszcza dokumentu zabezpieczonego oraz sposób jego wytwarzania
(B1) (11) 236732
(41) 2020 05 04
(51) B32B 5/02 (2006.01)
B01D 61/42 (2006.01)
B01D 63/08 (2006.01)
(21) 427504 (22)
2018 10 23
(72) TUREK MARIAN, Gliwice (PL); LASKOWSKA EWA,
Czechowice-Dziedzice (PL); MITKO KRZYSZTOF, Skrzyszów (PL)
(73) POLITECHNIKA ŚLĄSKA W GLIWICACH, Gliwice
(PL); POLYMEMTECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(54) Element mieszający w przekładkach dystansujących do modułów membranowych
(B1) (11) 236632
(41) 2020 02 10
(51) B41F 33/00 (2006.01)
G06T 5/00 (2006.01)
B41M 3/00 (2006.01)
(21) 426483 (22)
2018 07 30
(72) ŻOCHOWSKI ARTUR, Warszawa (PL); ZIELEŹNICKI KRZYSZTOF,
Warszawa (PL)
(73) ŻOCHOWSKI ARTUR ARTEK, Długa Kościelna (PL)
(54) Sposób monitorowania jakości wydruku atramentowego na serwetkach
(B1) (11) 236757
(41) 2016 12 19
(51) B41M 3/00 (2006.01)
B31B 70/02 (2017.01)
(21) 417082 (22)
2016 05 02
(30) JP2015-115546 2015 06 08
JP
(72) SUGIURA MASAYA, Kitanagoya-shi Aichi (JP)
(73) General Packer Co., Ltd., Kitanagoya-shi Aichi (JP)
(54) Drukarka do toreb opakowaniowych i urządzenie pakujące
w nią wyposażone
(B1) (11) 236609
(41) 2019 09 23
(51) B43K 8/02 (2006.01)
B43K 8/03 (2006.01)
B43K 8/04 (2006.01)
(21) 424845 (22)
2018 03 12
(72) MAMROT IZABELA, Bierzyce (PL); BUTURLA EWELINA,
Wrocław (PL)
(73) POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław (PL)
(54) Marker do pisania po szkle

8

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

(B1) (11) 236694
(41) 2020 03 09
(51) B60B 5/00 (2006.01)
B60B 9/00 (2006.01)
B60B 21/12 (2006.01)
B60B 25/02 (2006.01)
(21) 429803 (22)
2019 04 29
(72) NINARD PIOTR, Kraków (PL); JURGA STANISŁAW, Kraków (PL);
LIPIŃSKI FRANCISZEK, Katowice (PL); FIGNA ANNA, Ruda Śląska (PL);
FIGNA-ZIENTZ EWA, Chorzów (PL)
(73) PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT INŻYNIERYJNYCH MINEC
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Świętochłowice (PL)
(54) Koło pojazdu szynowego, zwłaszcza do tramwaju
(B1) (11) 236752
(41) 2018 06 18
(51) B60F 1/04 (2006.01)
(21) 419714 (22)
2016 12 07
(72) MEDWID MARIAN, Poznań (PL); CZERWIŃSKI JAROSŁAW,
Czerwonak (PL); STAWECKI WŁODZIMIERZ, Swarzędz (PL);
MERKISZ-GURANOWSKA AGNIESZKA, Chyby (PL); JAKUSZKO
WOJCIECH, Poznań (PL)
(73) SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ-INSTYTUT POJAZDÓW
SZYNOWYCH TABOR, Poznań (PL)
(54) Uniwersalny pojazd drogowo-szynowy
(B1) (11) 236660
(41) 2020 04 20
(51) B60L 13/00 (2006.01)
B61B 3/00 (2006.01)
(21) 427416 (22)
2018 10 16
(72) SZKUDLAREK ZBIGNIEW, Gliwice (PL); DRWIĘGA ANDRZEJ,
Gliwice (PL)
(73) INSTYTUT TECHNIKI GÓRNICZEJ KOMAG, Gliwice (PL)
(54) Trójfazowy szynoprzewód trakcji elektrycznej
(B1) (11) 236606
(41) 2019 05 20
(51) B61C 17/12 (2006.01)
(21) 423400 (22)
2017 11 09
(72) KALUBA MARIAN, Poznań (PL); GOLIWĄS DAMIAN,
Czerniejewo (PL)
(73) SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ-INSTYTUT POJAZDÓW
SZYNOWYCH TABOR W POZNANIU, Poznań (PL)
(54) Manipulator napędzany ręką operatora
(B1) (11) 236701
(41) 2020 06 01
(51) B62B 9/10 (2006.01)
B62B 9/12 (2006.01)
(21) 427852 (22)
2018 11 21
(72) KAROŃ JANUSZ, Częstochowa (PL); KAROŃ ADAM,
Kolonia Wierzchowisko (PL)
(73) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE ARO
KAROŃ SPÓŁKA JAWNA, Częstochowa (PL)
(54) Mechanizm regulacji napięcia gondoli
(B1) (11) 236642
(41) 2020 03 09
(51) B62K 5/02 (2013.01)
B62K 5/05 (2013.01)
B62K 5/08 (2006.01)
B62K 9/02 (2006.01)
B62M 1/24 (2013.01)
(21) 426880 (22)
2018 09 03
(72) KWAŚNIEWSKI KONRAD KRZYSZTOF, Białystok (PL)
(73) KWAŚNIEWSKI KONRAD KRZYSZTOF, Białystok (PL)
(54) Rower trójkołowy
(B1) (11) 236654
(41) 2020 04 06
(51) B62M 1/10 (2010.01)
B62M 1/24 (2013.01)
B62M 1/26 (2013.01)
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B62M 1/28 (2013.01)
B62K 5/02 (2013.01)
B62K 3/00 (2006.01)
(21) 427274 (22)
2018 09 29
(72) BUJALSKI KRZYSZTOF, Zielona Góra (PL)
(73) PROMOTOR SALES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nowogród Bobrzański (PL)
(54) Rower z napędem dźwigniowym
(B1) (11) 236754
(41) 2020 06 29
(51) B64D 17/80 (2006.01)
B64D 17/72 (2006.01)
B64D 25/00 (2006.01)
B64D 25/108 (2006.01)
(21) 428235 (22)
2018 12 18
(72) SZAFRAN KRZYSZTOF, Nadarzyn (PL); KRAMARSKI IRENEUSZ,
Nowy Dwór Mazowiecki (PL)
(73) SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ-INSTYTUT LOTNICTWA,
Warszawa (PL)
(54) Wyrzutnik spadochronu z cieczowym silnikiem rakietowym dla
ratowniczych systemów spadochronowych statków powietrznych
(B1) (11) 236635
(41) 2020 02 24
(51) B65D 5/49 (2006.01)
B65D 25/04 (2006.01)
(21) 426642 (22)
2018 08 10
(72) MARCZUK ADAM, Leszno (PL)
(73) WERNER KENKEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Krzycko Wielkie (PL)
(54) Wykrój wkładki do opakowania
(B1) (11) 236622
(41) 2019 08 26
(51) B65D 6/16 (2006.01)
B65D 5/36 (2006.01)
B65F 1/00 (2006.01)
(21) 425768 (22)
2018 05 29
(72) CHĘCIŃSKI TOMASZ, Kraśnik (PL); NIEDZIELA ADAM, Kraśnik (PL)
(73) CHĘCIŃSKI TOMASZ, Kraśnik (PL)
(54) Jednorazowy składany pojemnik kopertowy na odpady
(B1) (11) 236601
(41) 2019 03 25
(51) B65D 25/04 (2006.01)
B65D 5/49 (2006.01)
(21) 422846 (22)
2017 09 14
(72) MIŚ KAROL, Włoszakowice (PL); MARCZUK ADAM, Leszno (PL)
(73) WERNER KENKEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Krzycko Wielkie (PL)
(54) Wkładka do opakowania, zwłaszcza transportowego
(B1) (11) 236602
(41) 2019 03 25
(51) B65D 25/04 (2006.01)
B65D 5/49 (2006.01)
(21) 422847 (22)
2017 09 14
(72) MIŚ KAROL, Włoszakowice (PL); MARCZUK ADAM, Leszno (PL)
(73) WERNER KENKEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Krzycko Wielkie (PL)
(54) Składana wkładka do opakowania, zwłaszcza transportowego
(B1) (11) 236638
(41) 2020 02 24
(51) B65D 30/08 (2006.01)
B65D 33/04 (2006.01)
(21) 426727 (22)
2018 08 20
(72) LIPSKI DARIUSZ, Grajewo (PL)
(73) TORPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Grajewo (PL)
(54) Sposób wytwarzania wielowarstwowego worka i wielowarstwowy worek

Nr 3/2021

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

(B1) (11) 236639
(41) 2020 02 24
(51) B65D 30/08 (2006.01)
B65D 30/10 (2006.01)
B65D 33/18 (2006.01)
(21) 426730 (22)
2018 08 20
(72) LIPSKI DARIUSZ, Grajewo (PL)
(73) TORPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Grajewo (PL)
(54) Sposób wytwarzania wielowarstwowego worka papierowego
z wkładką foliową i wielowarstwowy worek papierowy z wkładką
foliową
(B1) (11) 236617
(41) 2019 10 07
(51) B65D 41/32 (2006.01)
(21) 425070 (22)
2018 03 28
(72) CĘPA PAWEŁ, Kraków (PL); SZYMAŃSKI ALEKSANDER, Kraków (PL)
(73) CAN-PACK METAL CLOSURES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków (PL)
(54) Zamknięcie zrywane butelki napojowej
(B1) (11) 236612
(41) 2019 05 20
(51) B65D 41/34 (2006.01)
B65D 55/02 (2006.01)
(21) 423425 (22)
2017 11 13
(72) KRAJEWSKI DARIUSZ JERZY, Massagno (CH)
(73) KRAJEWSKI DARIUSZ JERZY, Massagno (CH)
(54) Nakrętka z dozownikiem do saszetek, zwłaszcza dla płynnych
produktów spożywczych
(B1) (11) 236737
(41) 2019 07 01
(51) B65D 65/40 (2006.01)
B65D 75/58 (2006.01)
B65D 30/08 (2006.01)
B32B 38/14 (2006.01)
(21) 424025 (22)
2017 12 22
(72) CZERWIŃSKI MACIEJ, Poznań (PL); CZUBALA TOMASZ,
Poznań (PL); KUCNER MICHAŁ, Pobiedziska (PL)
(73) MODERNO MUNDO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Robakowo (PL)
(54) Sposób wytwarzania opakowań giętkich, zwłaszcza opakowań
wielokrotnego otwierania-zamykania typu doypack
(B1) (11) 236738
(41) 2019 07 01
(51) B65D 65/40 (2006.01)
B65D 75/58 (2006.01)
B65D 30/08 (2006.01)
B65D 30/10 (2006.01)
(21) 424027 (22)
2017 12 22
(72) CZERWIŃSKI MACIEJ, Poznań (PL); CZUBALA TOMASZ, Poznań
(PL); KUCNER MICHAŁ, Pobiedziska (PL)
(73) MODERNO MUNDO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Robakowo (PL)
(54) Opakowanie giętkie, zwłaszcza opakowanie wielokrotnego
otwierania-zamykania typu doypack
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(72) WÓJCICKI WALDEMAR, Piotrków Trybunalski (PL); PARA
PAWEŁ, Katowice (PL); WÓJCICKI MICHAŁ, Teodorów (PL)
(73) FAMUR SPÓŁKA AKCYJNA, Katowice (PL)
(54) Stacja napędowo – napinająca przenośnika taśmowego, zwłaszcza przenośnika taśmowego w kopalni podziemnej
(B1) (11) 236703
(41) 2020 06 29
(51) B65G 39/02 (2006.01)
B65G 39/14 (2006.01)
B65G 21/20 (2006.01)
(21) 428233 (22)
2018 12 18
(72) DUDZIŃSKI DARIUSZ, Lublin (PL); RÓŻYCKI ŁUKASZ,
Krępiec (PL); CIECIELĄG KRZYSZTOF, Świdnik (PL)
(73) SIGMA SPÓŁKA AKCYJNA, Barak (PL)
(54) Zestaw krążników do przenośnika taśmowego
(B1) (11) 236716
(41) 2020 06 29
(51) B65G 43/02 (2006.01)
G01B 5/28 (2006.01)
(21) 428344 (22)
2018 12 27
(72) KWAŚNIEWSKI JERZY, Kraków (PL); GRZYBOWSKI JÓZEF,
Rzeszów (PL); MOLSKI SZYMON, Kraków (PL)
(73) AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA
STASZICA W KRAKOWIE, Kraków (PL)
(54) Urządzenie do bezkontaktowego pomiaru stanu osłony taśmy
przenośnikowej
(B1) (11) 236717
(41) 2020 06 29
(51) B65G 43/02 (2006.01)
(21) 428386 (22)
2018 12 27
(72) KWAŚNIEWSKI JERZY, Kraków (PL); GRZYBOWSKI JÓZEF,
Rzeszów (PL); MOLSKI SZYMON, Kraków (PL)
(73) AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA
STASZICA W KRAKOWIE, Kraków (PL)
(54) Sposób i urządzenie do oceny stanu taśmy przenośnikowej,
zwłaszcza osnowy gumowej
(B1) (11) 236647
(41) 2019 01 28
(51) B66C 1/10 (2006.01)
B65H 3/28 (2006.01)
(21) 427078 (22)
2018 09 14
(72) IWANIUK MACIEJ, Kielce (PL); LESIŃSKI ŁUKASZ, Niwy (PL)
(73) GŁOGOWSKI GRZEGORZ GEMIKOL, Kielce (PL)
(54) Głowica chwytająca, zwłaszcza do turbulatorów układów chłodzenia
(B1)
(51)
(21)
(72)
(73)
(54)

(11) 236618
(41) 2019 10 21
B68B 1/04 (2006.01)
425269 (22)
2018 04 18
SAWKA JERZY, Wrocław (PL)
SAWKA JERZY, Wrocław (PL)
Ogłowie konia

(B1) (11) 236627
(41) 2020 01 02
(51) B65D 85/88 (2006.01)
A62C 3/16 (2006.01)
(21) 426075 (22)
2018 06 26
(72) BOGDAŃSKI DARIUSZ, Łódź (PL)
(73) BTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź (PL)
(54) Skrzynka do bezpiecznego przechowywania i testowania pakietów baterii, zwłaszcza litowo-jonowych

(B1) (11) 236655
(41) 2020 04 06
(51) C01B 32/05 (2017.01)
C01G 49/00 (2006.01)
C01G 49/02 (2006.01)
(21) 427309 (22)
2018 10 04
(72) STACIWA PIOTR, Ryszewko (PL); SIBERA DANIEL, Szczecin (PL);
NARKIEWICZ URSZULA, Szczecin (PL)
(73) ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE, Szczecin (PL)
(54) Sposób otrzymywania mikroporowatych materiałów węglowych wzbogaconych nanocząstkami związków żelaza

(B1) (11) 236659
(41) 2020 04 20
(51) B65G 23/00 (2006.01)
B65G 23/44 (2006.01)
(21) 427342 (22)
2018 10 08

(B1) (11) 236678
(41) 2020 08 10
(51) C02F 1/469 (2006.01)
C25B 11/12 (2006.01)
(21) 428718 (22)
2019 01 30
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(72) DYBOWSKI KONRAD, Rąbień (PL); KACZMAREK ŁUKASZ, Łódź (PL);
KULA PIOTR, Łódź (PL); SZYMAŃSKI WITOLD, Łódź (PL); WARGA
TOMASZ, Łódź (PL); ROMANIAK GRZEGORZ, Ignacew Folwarczny (PL);
BUCHOLC BARTOSZ, Aleksandrów Łódzki (PL); MAKOWICZ
MAGDALENA, Rozprza (PL); SINIARSKI JAN, Warszawa (PL);
KAŹMIERCZAK TOMASZ, Konstantynów Łódzki (PL)
(73) POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Łódź (PL); AMII SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź (PL)
(54) Sposób wytwarzania elektrod kompozytowych do elektrodejonizacji wody na bazie usieciowanego tlenku grafenu
(B1) (11) 236723
(41) 2015 06 22
(51) C02F 3/32 (2006.01)
(21) 406458 (22)
2013 12 10
(72) WOJTASIK BARBARA, Gdynia (PL)
(73) WOJTASIK BARBARA, Gdynia (PL)
(54) Zgrupowanie organizmów meiobentosowych do zastosowania
w ujednoliconym systemie oceny stanu ekologicznego zbiorników
wodnych i rzek, w szczególności osadów dennych oraz do tworzenia
map stanu ekologicznego
(B1) (11) 236753
(41) 2020 02 24
(51) C02F 3/34 (2006.01)
C02F 1/58 (2006.01)
C02F 101/38 (2006.01)
C12R 1/645 (2006.01)
(21) 426744 (22)
2018 08 23
(72) SROCZYŃSKI WITOLD, Łódź (PL); MADAJ RAFAŁ, Łódź (PL)
(73) POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Łódź (PL)
(54) Układ do utylizacji aromatycznych związków nitrowych
(B1) (11) 236670
(41) 2020 06 15
(51) C04B 16/04 (2006.01)
C04B 20/10 (2006.01)
C08K 9/02 (2006.01)
(21) 428025 (22)
2018 12 03
(72) GÓRAK PIOTR, Częstochowa (PL); POSTAWA PRZEMYSŁAW,
Częstochowa (PL); KRET JAROSŁAW, Częstochowa (PL)
(73) POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA, Częstochowa (PL)
(54) Lekkie kruszywo kompozytowe
(B1) (11) 236663
(41) 2020 05 04
(51) C04B 18/08 (2006.01)
C04B 18/14 (2006.01)
C04B 28/36 (2006.01)
B09B 3/00 (2006.01)
(21) 427500 (22)
2018 10 23
(72) SZAJERSKI PIOTR, Pabianice (PL); BOGOBOWICZ AGNIESZKA,
Kotuszów (PL); GĄSIOROWSKI ANDRZEJ, Kalisz (PL); TYNEŃSKI
ZBIGNIEW, Łódź (PL); ADAMSKA TERESA, Łódź (PL)
(73) POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Łódź (PL); CENTRUM
WDROŻENIOWO INNOWACYJNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź (PL)
(54) Sposób zabezpieczania odpadów promieniotwórczych zwłaszcza zawierających izotopy cezu, strontu, kobaltu i ich analogów,
aktynowców oraz lantanowców
(B1) (11) 236608
(41) 2019 06 03
(51) C04B 28/04 (2006.01)
C04B 14/06 (2006.01)
C04B 14/48 (2006.01)
(21) 423544 (22)
2017 11 22
(72) ZDEB TOMASZ, Kraków (PL)
(73) POLITECHNIKA KRAKOWSKA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI,
Kraków (PL)
(54) Sposób wytwarzania kompozytu mineralnego z proszków reaktywnych

Nr 3/2021

(B1) (11) 236691
(41) 2019 07 29
(51) C04B 28/04 (2006.01)
C04B 14/22 (2006.01)
B09B 3/00 (2006.01)
(21) 429309 (22)
2019 03 18
(72) BARNAT-HUNEK DANUTA, Lublin (PL); GÓRA JACEK,
Lublin (PL); FRANUS MAŁGORZATA, Prawiedniki (PL); HOREGLAD
LESZEK KAZIMIERZ, Warszawa (PL)
(73) POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin (PL); PRZEDSIĘBIORSTWO
ROBÓT DROGOWYCH SPÓŁKA AKCYJNA, Biała Podlaska (PL)
(54) Beton o wysokiej wytrzymałości z odpadem ciekłokrystalicznym
(B1) (11) 236652
(41) 2020 04 06
(51) C04B 35/52 (2006.01)
C08B 37/04 (2006.01)
D01D 1/02 (2006.01)
D01D 5/06 (2006.01)
D01F 9/04 (2006.01)
A61L 27/08 (2006.01)
A61L 27/20 (2006.01)
(21) 427171 (22)
2018 09 26
(72) SZPARAGA GRZEGORZ, Pabianice (PL); BRZEZIŃSKA
MAGDALENA, Łódź (PL); KRUCIŃSKA IZABELLA, Łódź (PL);
PABJAŃCZYK-WLAZŁO EWELINA, Łódź (PL); FRĄCZEK-SZCZYPTA
ANETA, Bibice (PL)
(73) POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Łódź (PL)
(54) Sposób wytwarzania włókien węglowych
(B1) (11) 236731
(41) 2019 09 23
(51) C04B 38/00 (2006.01)
B09B 3/00 (2006.01)
(21) 424931 (22)
2018 03 19
(72) KREMZER MAREK, Świbie (PL); DZIEKOŃSKA MAŁGORZATA,
Bytom (PL)
(73) POLITECHNIKA ŚLĄSKA, Gliwice (PL)
(54) Sposób otrzymywania porowatych szkieletów ceramicznych
na bazie materiałów odpadowych
(B1) (11) 236740
(41) 2020 05 04
(51) C05D 9/02 (2006.01)
(21) 427524 (22)
2018 10 24
(72) KARDASZ HUBERT, Olkusz (PL); AMBROZIAK KRZYSZTOF,
Kraków (PL); BEDNARZ SZCZEPAN, Kraków (PL); RAKOCZY-LELEK
ROKSANA, Wołowice (PL)
(73) INTERMAG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Olkusz (PL)
(54) Sposób wytwarzania preparatu nawozowego mikroelementowego, preparat nawozowy mikroelementowy oraz zastosowanie
preparatu nawozowego mikroelementowego w uprawie roślin
(B1) (11) 236667
(41) 2020 05 18
(51) C05D 9/02 (2006.01)
C07C 227/14 (2006.01)
C05G 1/00 (2006.01)
C05G 5/12 (2020.01)
(21) 427705 (22)
2018 11 08
(72) KARDASZ HUBERT, Olkusz (PL); AMBROZIAK KRZYSZTOF,
Kraków (PL); SZCZEPARA JACEK, Gołaczewy (PL); RAKOCZY-LELEK
ROKSANA, Wołowice (PL)
(73) INTERMAG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Olkusz (PL)
(54) Sposób wytwarzania preparatu zawierającego mikroelementowe chelaty glicynowe oraz zastosowanie preparatu zawierającego
mikroelementowe chelaty glicynowe w uprawie roślin
(B1) (11) 236693
(41) 2020 09 21
(51) C05F 1/00 (2006.01)
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C05B 17/00 (2006.01)
C05G 3/40 (2020.01)
(21) 429318 (22)
2019 03 19
(72) BALAWEJDER MACIEJ, Albigowa (PL); MATŁOK NATALIA,
Zasów (PL); GORZELANY JÓZEF, Rzeszów (PL); ANTOS DOROTA,
Rzeszów (PL); PIĄTKOWSKI WOJCIECH, Rzeszów (PL); BOCHENEK
ROMAN, Rzeszów (PL); PRZYWARA MATEUSZ, Bratkowice (PL);
OLBRYCHT MAKSYMILIAN, Trzebuska (PL); KOŁODZIEJ MICHAŁ,
Rzeszów (PL); ANTOS PIOTR, Rzeszów (PL); KANIA KRZYSZTOF,
Niepołomice (PL); WITEK GRZEGORZ, Jasna (PL)
(73) DR GREEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Chrzanów (PL); UNIWERSYTET RZESZOWSKI, Rzeszów (PL);
POLITECHNIKA RZESZOWSKA IM. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA,
Rzeszów (PL)
(54) Sposób wytwarzania nawozu wieloskładnikowego o kontrolowanym uwalnianiu składników
(B1) (11) 236673
(41) 2020 07 13
(51) C07C 51/00 (2006.01)
C07C 51/265 (2006.01)
B01J 23/00 (2006.01)
(21) 428546 (22)
2019 01 10
(72) KURA ŁUKASZ, Płock (PL); BOŁOZ KONRAD, Włocławek (PL)
(73) POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA,
Płock (PL)
(54) Sposób otrzymywania kwasu tereftalowego przez utlenianie
paraksylenu
(B1) (11) 236705
(41) 2020 06 29
(51) C07C 67/48 (2006.01)
C07C 67/52 (2006.01)
C10L 1/02 (2006.01)
C11B 7/00 (2006.01)
(21) 428341 (22)
2018 12 27
(72) PTAK STEFAN, Gorlice (PL); KRASODOMSKI WOJCIECH,
Kraków (PL); ANTOSZ ARTUR, Kraków (PL); BURNUS ZYGMUNT,
Kraków (PL); WILK WOJCIECH, Świniary (PL)
(73) INSTYTUT NAFTY I GAZU PAŃSTWOWY INSTYTUT
BADAWCZY, Kraków (PL)
(54) Sposób wytwarzania zmodyfikowanego biopaliwa FAME przeznaczonego do silników samochodowych o zapłonie samoczynnym
(B1) (11) 236706
(41) 2020 06 29
(51) C07C 67/48 (2006.01)
C07C 67/52 (2006.01)
C10L 1/02 (2006.01)
C11B 7/00 (2006.01)
(21) 428342 (22)
2018 12 27
(72) PTAK STEFAN, Gorlice (PL); KRASODOMSKI WOJCIECH,
Kraków (PL); ANTOSZ ARTUR, Kraków (PL); BURNUS ZYGMUNT,
Kraków (PL); WILK WOJCIECH, Świniary (PL); POMYKAŁA KAMIL,
Kraków (PL)
(73) INSTYTUT NAFTY I GAZU PAŃSTWOWY INSTYTUT
BADAWCZY, Kraków (PL)
(54) Sposób wytwarzania zmodyfikowanego biopaliwa FAME przeznaczonego do silników samochodowych o zapłonie samoczynnym
(B1) (11) 236707
(41) 2020 06 29
(51) C07C 67/48 (2006.01)
C07C 67/52 (2006.01)
C10L 1/02 (2006.01)
C11B 7/00 (2006.01)
(21) 428345 (22)
2018 12 27
(72) PTAK STEFAN, Gorlice (PL); KRASODOMSKI WOJCIECH,
Kraków (PL); ANTOSZ ARTUR, Kraków (PL); BURNUS ZYGMUNT,
Kraków (PL); WILK WOJCIECH, Świniary (PL); POMYKAŁA KAMIL,
Kraków (PL)
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(73) INSTYTUT NAFTY I GAZU PAŃSTWOWY INSTYTUT
BADAWCZY, Kraków (PL)
(54) Sposób wytwarzania zmodyfikowanego biopaliwa FAME przeznaczonego do silników samochodowych o zapłonie samoczynnym
(B1) (11) 236708
(41) 2020 06 29
(51) C07C 67/48 (2006.01)
C07C 67/52 (2006.01)
C10L 1/02 (2006.01)
C11B 7/00 (2006.01)
(21) 428346 (22)
2018 12 27
(72) PTAK STEFAN, Gorlice (PL); KRASODOMSKI WOJCIECH,
Kraków (PL); ANTOSZ ARTUR, Kraków (PL); BURNUS ZYGMUNT,
Kraków (PL); WILK WOJCIECH, Świniary (PL); POMYKAŁA KAMIL,
Kraków (PL)
(73) INSTYTUT NAFTY I GAZU PAŃSTWOWY INSTYTUT
BADAWCZY, Kraków (PL)
(54) Sposób wytwarzania zmodyfikowanego biopaliwa FAME przeznaczonego do silników samochodowych o zapłonie samoczynnym
(B1) (11) 236709
(41) 2020 06 29
(51) C07C 67/48 (2006.01)
C07C 67/52 (2006.01)
C10L 1/02 (2006.01)
C11B 7/00 (2006.01)
(21) 428349 (22)
2018 12 27
(72) PTAK STEFAN, Gorlice (PL); KRASODOMSKI WOJCIECH,
Kraków (PL); ANTOSZ ARTUR, Kraków (PL); BURNUS ZYGMUNT,
Kraków (PL); WILK WOJCIECH, Świniary (PL)
(73) INSTYTUT NAFTY I GAZU PAŃSTWOWY INSTYTUT
BADAWCZY, Kraków (PL)
(54) Sposób wytwarzania zmodyfikowanego biopaliwa FAME przeznaczonego do silników samochodowych o zapłonie samoczynnym
(B1) (11) 236710
(41) 2020 06 29
(51) C07C 67/48 (2006.01)
C07C 67/52 (2006.01)
C10L 1/02 (2006.01)
C11B 7/00 (2006.01)
(21) 428350 (22)
2018 12 27
(72) PTAK STEFAN, Gorlice (PL); KRASODOMSKI WOJCIECH,
Kraków (PL); ANTOSZ ARTUR, Kraków (PL); BURNUS ZYGMUNT,
Kraków (PL); WILK WOJCIECH, Świniary (PL)
(73) INSTYTUT NAFTY I GAZU PAŃSTWOWY INSTYTUT
BADAWCZY, Kraków (PL)
(54) Sposób wytwarzania zmodyfikowanego biopaliwa FAME przeznaczonego do silników samochodowych o zapłonie samoczynnym
(B1) (11) 236711
(41) 2020 06 29
(51) C07C 67/48 (2006.01)
C07C 67/52 (2006.01)
C10L 1/02 (2006.01)
C11B 7/00 (2006.01)
(21) 428352 (22)
2018 12 27
(72) PTAK STEFAN, Gorlice (PL); KRASODOMSKI WOJCIECH,
Kraków (PL); ANTOSZ ARTUR, Kraków (PL); BURNUS ZYGMUNT,
Kraków (PL); WILK WOJCIECH, Świniary (PL); POMYKAŁA KAMIL,
Kraków (PL)
(73) INSTYTUT NAFTY I GAZU PAŃSTWOWY INSTYTUT
BADAWCZY, Kraków (PL)
(54) Sposób wytwarzania zmodyfikowanego biopaliwa FAME przeznaczonego do silników samochodowych o zapłonie samoczynnym
(B1) (11) 236712
(41) 2020 06 29
(51) C07C 67/48 (2006.01)
C07C 67/52 (2006.01)
C10L 1/02 (2006.01)
C11B 7/00 (2006.01)
(21) 428355 (22)
2018 12 27
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(72) PTAK STEFAN, Gorlice (PL); KRASODOMSKI WOJCIECH,
Kraków (PL); ANTOSZ ARTUR, Kraków (PL); BURNUS ZYGMUNT,
Kraków (PL); WILK WOJCIECH, Świniary (PL)
(73) INSTYTUT NAFTY I GAZU PAŃSTWOWY INSTYTUT
BADAWCZY, Kraków (PL)
(54) Sposób wytwarzania zmodyfikowanego biopaliwa FAME przeznaczonego do silników samochodowych o zapłonie samoczynnym
(B1) (11) 236713
(41) 2020 06 29
(51) C07C 67/48 (2006.01)
C07C 67/52 (2006.01)
C10L 1/02 (2006.01)
C11B 7/00 (2006.01)
(21) 428357 (22)
2018 12 27
(72) PTAK STEFAN, Gorlice (PL); KRASODOMSKI WOJCIECH,
Kraków (PL); ANTOSZ ARTUR, Kraków (PL); BURNUS ZYGMUNT,
Kraków (PL); WILK WOJCIECH, Świniary (PL); POMYKAŁA KAMIL,
Kraków (PL)
(73) INSTYTUT NAFTY I GAZU PAŃSTWOWY INSTYTUT
BADAWCZY, Kraków (PL)
(54) Sposób wytwarzania zmodyfikowanego biopaliwa FAME przeznaczonego do silników samochodowych o zapłonie samoczynnym
(B1) (11) 236714
(41) 2020 06 29
(51) C07C 67/48 (2006.01)
C07C 67/52 (2006.01)
C10L 1/02 (2006.01)
C11B 7/00 (2006.01)
(21) 428360 (22)
2018 12 27
(72) PTAK STEFAN, Gorlice (PL); KRASODOMSKI WOJCIECH,
Kraków (PL); ANTOSZ ARTUR, Kraków (PL); BURNUS ZYGMUNT,
Kraków (PL); WILK WOJCIECH, Świniary (PL)
(73) INSTYTUT NAFTY I GAZU PAŃSTWOWY INSTYTUT
BADAWCZY, Kraków (PL)
(54) Sposób wytwarzania zmodyfikowanego biopaliwa FAME przeznaczonego do silników samochodowych o zapłonie samoczynnym
(B1) (11) 236743
(41) 2018 05 07
(51) C07C 211/63 (2006.01)
C07C 209/12 (2006.01)
C07C 59/64 (2006.01)
A01N 33/12 (2006.01)
(21) 419238 (22)
2016 10 24
(72) PERNAK JULIUSZ, Poznań (PL); RZEMIENIECKI TOMASZ,
Szczecinek (PL); BARTOSZEWSKA ZUZANNA, Poznań (PL); KĘDZIA
ILONA, Ostrów Wielkopolski (PL); MARCINKOWSKA KATARZYNA,
Mosina (PL); PRACZYK TADEUSZ, Luboń (PL)
(73) INSTYTUT OCHRONY ROŚLIN-PAŃSTWOWY INSTYTUT
BADAWCZY, Poznań (PL)
(54) 4-Chloro-2-metylofenoksyoctany alkilo[2-(2-hydroksyetoksy)
etylo]dimetyloamoniowe, sposób ich otrzymywania oraz zastosowanie jako herbicydy
(B1) (11) 236683
(41) 2020 09 07
(51) C07C 211/63 (2006.01)
C07C 209/12 (2006.01)
C07C 59/68 (2006.01)
A01N 33/12 (2006.01)
(21) 429168 (22)
2019 03 06
(72) MARCINKOWSKA KATARZYNA, Mosina (PL); PRACZYK
TADEUSZ, Luboń (PL); CZURYSZKIEWICZ DARIA, Poznań (PL);
MAĆKOWIAK ADAM, Środa Wielkopolska (PL); PERNAK JULIUSZ,
Poznań (PL)
(73) INSTYTUT OCHRONY ROŚLIN PAŃSTWOWY INSTYTUT
BADAWCZY, Poznań (PL)
(54) Sole bisamoniowe z anionem cynamonianowym i 4-chloro-2-metylofenoksyoctowym, sposób ich otrzymywania oraz zastosowanie jako środki chwastobójcze
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(B1) (11) 236684
(41) 2020 05 18
(51) C07D 249/12 (2006.01)
C07D 403/04 (2006.01)
C07D 215/14 (2006.01)
A61K 31/4196 (2006.01)
A61K 31/4709 (2006.01)
(21) 429177 (22)
2019 03 07
(72) BOGUCKA-KOCKA ANNA, Świdnik (PL); WUJEC MONIKA,
Lublin (PL); KOŁODZIEJ PRZEMYSŁAW, Lublin (PL); PANETH AGATA,
Łęczna (PL)
(73) UNIWERSYTET MEDYCZNY W LUBLINIE, Lublin (PL)
(54) 4-(4-metoksyfenylo)-5-(chinolin-6-ylo)-2,4-dihydro-3H-1,2,4triazolo-3-tion-sposób wytwarzania i zastosowanie medyczne
(B1) (11) 236662
(41) 2020 04 20
(51) C07F 3/06 (2006.01)
C08G 63/83 (2006.01)
A01N 43/50 (2006.01)
C07D 233/02 (2006.01)
(21) 427467 (22)
2018 10 19
(72) PETRUS RAFAŁ, Wrocław (PL); SOBOTA PIOTR, Wrocław (PL)
(73) POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław (PL)
(54) Fenylofenolanowe związki kompleksowe cynku oraz ich zastosowanie
(B1) (11) 236646
(41) 2020 03 23
(51) C09K 8/508 (2006.01)
C04B 28/02 (2006.01)
(21) 426989 (22)
2018 09 10
(72) KREMIENIEWSKI MARCIN, Krosno (PL); RZEPKA MARCIN,
Krosno (PL); KĄTNY EWA, Krosno (PL)
(73) INSTYTUT NAFTY I GAZU-PAŃSTWOWY INSTYTUT
BADAWCZY, Kraków (PL)
(54) Kompozycja ultralekkiego zaczynu cementowego
(B1) (11) 236704
(41) 2016 05 23
(51) C10L 1/10 (2006.01)
C10L 1/188 (2006.01)
C10L 10/00 (2006.01)
(21) 410190 (22)
2014 11 19
(72) ŻAK GRAŻYNA, Brzączowice (PL); ZIEMIAŃSKI LESZEK,
Kraków (PL); WOJTASIK MICHAŁ, Kraków (PL); MARKOWSKI
JAROSŁAW, Kraków (PL); KRASODOMSKI WOJCIECH,
Kraków (PL); BUJAS CELINA, Głogoczów (PL); INDYKA PAULINA,
Prądnik Korzkiewski (PL); KOPACZ ANNA, Łętowice (PL); KOTARBA
ANDRZEJ, Kraków (PL); LEGUTKO PIOTR, Suchoraba (PL); SOJKA
ZBIGNIEW, Kraków (PL); STELMACHOWSKI PAWEŁ, Kraków (PL)
(73) INSTYTUT NAFTY I GAZU-PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY,
Kraków (PL); UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI, Kraków (PL)
(54) Stabilizowany modyfikator spalania do lekkich olejów opałowych
(B1) (11) 236624
(41) 2019 02 25
(51) C12P 7/22 (2006.01)
(21) 425894 (22)
2018 06 12
(72) SZMIGIEL-MERENA BEATA, Wrocław (PL); BRZEZIŃSKA-RODAK
MAŁGORZATA, Wrocław (PL); KLIMEK-OCHAB MAGDALENA,
Wrocław (PL); MAJEWSKA PAULINA, Kobierzyce (PL); ŻYMAŃCZYKDUDA EWA, Smolec (PL)
(73) POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław (PL)
(54) Sposób otrzymywania 1-fenyloetan-1,2-diolu
(B1) (11) 236607
(41) 2019 05 20
(51) C12P 7/46 (2006.01)
C07C 51/02 (2006.01)
C07C 51/487 (2006.01)
C07C 55/10 (2006.01)
(21) 423412 (22)
2017 11 09
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(72) MIESIĄC IRENEUSZ, Poznań (PL); RUKOWICZ BEATA, Piła (PL);
ALEJSKI KRZYSZTOF, Kamionki (PL)
(73) POLITECHNIKA POZNAŃSKA, Poznań (PL)
(54) Sposób wydzielania kwasu bursztynowego z brzeczki fermentacyjnej
(B1) (11) 236733
(41) 2020 07 27
(51) C25B 9/00 (2006.01)
C25B 1/02 (2006.01)
C25B 3/02 (2006.01)
H01M 14/00 (2006.01)
(21) 428668 (22)
2019 01 25
(72) WICIAK GRZEGORZ, Zabrze (PL); GRZYWNOWICZ KRZYSZTOF,
Częstochowa (PL); REMIORZ LESZEK, Rybnik (PL)
(73) POLITECHNIKA ŚLĄSKA, Gliwice (PL)
(54) Wysokociśnieniowy elektrolizer
(B1) (11) 236653
(41) 2020 04 06
(51) C25D 17/28 (2006.01)
C25D 13/22 (2006.01)
(21) 427192 (22)
2018 09 27
(72) IWANIEC MAREK, Kraków (PL); IWANIEC JOANNA, Kraków (PL);
ORKISZ PAWEŁ, Olkusz (PL); IZWORSKI ANDRZEJ, Lednica Górna (PL);
MYTYCH ZBIGNIEW, Dębica (PL); BOCIAN JANUSZ, Brzesko (PL)
(73) CAN-PACK FOOD AND INDUSTRIAL PACKAGING SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Dębica (PL)
(54) Urządzenie i sposób powlekania elektroforetycznego
(B1) (11) 236619
(41) 2019 10 21
(51) D01F 8/04 (2006.01)
D01F 1/10 (2006.01)
(21) 425292 (22)
2018 04 20
(72) JESIONEK MARCIN, Katowice (PL); NOWAK MARIAN,
Katowice (PL); BINIAŚ WŁODZIMIERZ, Czechowice-Dziedzice (PL);
BINIAŚ DOROTA, Czechowice-Dziedzice (PL)
(73) POLITECHNIKA ŚLĄSKA, Gliwice (PL); AKADEMIA
TECHNICZNO-HUMANISTYCZNA, Bielsko-Biała (PL)
(54) Włókna kompozytowe o osnowie polimerowej z fazą nanokrystaliczną zwłaszcza do produkcji nanogeneratorów oraz sposób
ich wytwarzania
(B1) (11) 236686
(41) 2020 07 27
(51) E04C 1/41 (2006.01)
E04B 1/76 (2006.01)
F24D 13/00 (2006.01)
H05B 3/14 (2006.01)
(21) 429198 (22)
2019 03 08
(72) MAJOR MACIEJ, Częstochowa (PL); KOSIŃ MARIUSZ,
Częstochowa (PL)
(73) POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA, Częstochowa (PL)
(54) Bloczek fundamentowy
(B1) (11) 236687
(41) 2020 07 27
(51) E04C 3/12 (2006.01)
E04C 3/292 (2006.01)
E04G 23/02 (2006.01)
(21) 429261 (22)
2019 03 14
(72) MAJOR MACIEJ, Częstochowa (PL); KALINOWSKI JAROSŁAW,
Częstochowa (PL); KOSIŃ MARIUSZ, Częstochowa (PL)
(73) POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA, Częstochowa (PL)
(54) Urządzenie, zwłaszcza do wzmacniania konstrukcyjnych elementów drewnianych
(B1) (11) 236735
(41) 2019 05 06
(51) E04F 13/25 (2006.01)
E04F 13/23 (2006.01)
E04F 13/21 (2006.01)
(21) 423308 (22)
2017 10 30
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(72) TOFIL ARKADIUSZ, Chełm (PL)
(73) AZA-TECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin (PL)
(54) System mocowania elewacji
(B1) (11) 236758
(41) 2014 03 17
(51) E04G 1/15 (2006.01)
E04G 1/32 (2006.01)
E04G 1/38 (2006.01)
E04G 5/10 (2006.01)
E06C 1/34 (2006.01)
E04H 3/28 (2006.01)
E04F 11/00 (2006.01)
(21) 400624 (22)
2012 09 03
(72) GERLACH MARIA, Rzeszów (PL)
(73) GERLACH MARIA, Rzeszów (PL)
(54) Stopień składany
(B1) (11) 236729
(41) 2019 07 01
(51) E04G 1/22 (2006.01)
E04G 3/28 (2006.01)
E21D 5/12 (2006.01)
E21F 13/00 (2006.01)
(21) 423983 (22)
2017 12 21
(72) MAŁKOWSKI PIOTR, Kraków (PL); KAMIŃSKI PAWEŁ,
Bolechowice (PL)
(73) AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA
STASZICA W KRAKOWIE, Kraków (PL)
(54) Mobilny zespół pomostowy
(B1) (11) 236724
(41) 2018 05 07
(51) E04G 21/32 (2006.01)
A62B 1/14 (2006.01)
A62B 1/06 (2006.01)
A62B 35/00 (2006.01)
A63B 29/02 (2006.01)
(21) 419366 (22)
2016 11 04
(72) ŁASZKIEWICZ GRZEGORZ, Łódź (PL); ZROBEK ZYGMUNT,
Gałków Duży (PL)
(73) ŁASZKIEWICZ GRZEGORZ PROTEKT, Łódź (PL)
(54) Mechanizm zaciskowo-przesuwny
(B1) (11) 236643
(41) 2020 03 09
(51) E05B 15/08 (2006.01)
E05B 27/00 (2006.01)
(21) 426922 (22)
2018 09 05
(72) WANDZEL WIKTOR, Łódź (PL)
(73) ŁUCZNIK-LOCKPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź (PL)
(54) Zamek bębenkowy
(B1) (11) 236644
(41) 2020 03 09
(51) E05B 63/12 (2006.01)
E05B 65/08 (2006.01)
(21) 426939 (22)
2018 09 07
(72) KOSIŃSKI ANDRZEJ, Bytów (PL); ŻOŁĄDKOWICZ GRZEGORZ,
Bytów (PL)
(73) SPÓŁDZIELNIA INWALIDÓW METAL, Bytów (PL)
(54) Zamek, zwłaszcza do bram, furtek lub drzwi przesuwnych
(B1) (11) 236674
(41) 2020 07 27
(51) E06B 9/68 (2006.01)
E06B 9/82 (2006.01)
E06B 9/40 (2006.01)
E06B 9/56 (2006.01)
(21) 428620 (22)
2019 01 21
(72) CIEŚLAK ANDRZEJ, Nowy Sącz (PL); POPARDOWSKI PAWEŁ,
Nowy Sącz (PL); KASIŃSKI BOGUSŁAW, Młynne (PL)
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(73) FAKRO PP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Nowy Sącz (PL)
(54) Zespół napędowy ruchomej zasłony, zwłaszcza rolety tekstylnej
(B1) (11) 236675
(41) 2020 07 27
(51) E06B 9/324 (2006.01)
E06B 9/42 (2006.01)
(21) 428621 (22)
2019 01 21
(72) CIEŚLAK ANDRZEJ, Nowy Sącz (PL); POPARDOWSKI PAWEŁ,
Nowy Sącz (PL); KASIŃSKI BOGUSŁAW, Młynne (PL)
(73) FAKRO PP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Nowy Sącz (PL)
(54) Zespół uchwytów cięgna ruchomej zasłony
(B1) (11) 236725
(41) 2018 10 08
(51) E21B 33/04 (2006.01)
E21B 33/03 (2006.01)
E21B 34/02 (2006.01)
(21) 421055 (22)
2017 03 29
(72) WIŚNIOWSKI RAFAŁ, Kraków (PL); ARTYMIUK JAN, Kraków (PL);
TOMKOWICZ ANDRZEJ, Krosno (PL)
(73) AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA
STASZICA W KRAKOWIE, Kraków (PL); POLSKIE GÓRNICTWO
NAFTOWE I GAZOWNICTWO SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(54) Głowica eksploatacyjna
(B1) (11) 236736
(41) 2019 05 20
(51) E21C 25/68 (2006.01)
B65G 19/28 (2006.01)
B65G 19/30 (2006.01)
C21D 1/667 (2006.01)
C21D 1/62 (2006.01)
(21) 423482 (22)
2017 11 17
(72) WIECZOREK ANDRZEJ, Zabrze (PL)
(73) PATENTUS SPÓŁKA AKCYJNA, Pszczyna (PL)
(54) Sposób i urządzenie do zwiększenia odporności na zużycie
ścierne profili bocznych rynien tras górniczych przenośników zgrzebłowych
(B1) (11) 236726
(41) 2019 01 28
(51) E21C 35/197 (2006.01)
E02F 9/28 (2006.01)
F16B 19/02 (2006.01)
(21) 422282 (22)
2017 07 20
(72) MAZIARZ JAN, Legnica (PL); GÓRSKI KRZYSZTOF, Legnica (PL);
PYRKOSZ MICHAŁ, Legnica (PL)
(73) KGHM ZANAM SPÓŁKA AKCYJNA, Polkowice (PL)
(54) Ząb wymienny organu roboczego zwłaszcza maszyny górniczej
(B1) (11) 236669
(41) 2020 06 01
(51) E21D 15/60 (2006.01)
E21D 11/40 (2006.01)
E21D 19/02 (2006.01)
E21D 23/00 (2006.01)
(21) 427970 (22)
2018 11 30
(72) KUSKA JERZY, Piotrowice (PL); BUKOWIECKI BARTOSZ, Bytom (PL);
ŻYREK LESZEK, Rybnik (PL); BUDNIOK TOMASZ, Żory (PL)
(73) BECKER-WARKOP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Świerklany (PL)
(54) Urządzenie rabunkowe i sposób zastosowania urządzenia rabunkowego do wyciągania sekcji obudowy zmechanizowanej
(B1) (11) 236605
(41) 2019 05 06
(51) E21F 7/00 (2006.01)
E21F 1/08 (2006.01)
(21) 423236 (22)
2017 10 23
(72) SZNEIDER ERNEST, Gliwice (PL)
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(73) SZNEIDER ERNEST, Gliwice (PL)
(54) Sposób stabilizacji podciśnienia w dołowej sieci odmetanowania w podziemnych zakładach górniczych i urządzenie do stosowania tego sposobu
(B1) (11) 236677
(41) 2020 08 10
(51) F04D 13/06 (2006.01)
F04D 13/02 (2006.01)
(21) 428702 (22)
2019 01 28
(72) ANTONIAK PIOTR, Oława (PL); STRYCZEK JAROSŁAW,
Wrocław (PL)
(73) POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław (PL)
(54) Hybrydowy zespół pompujący
(B1) (11) 236676
(41) 2020 08 10
(51) F15B 1/00 (2006.01)
F15B 1/02 (2006.01)
(21) 428697 (22)
2019 01 28
(72) WRÓBEL JAKUB, Jankowice (PL)
(73) POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław (PL)
(54) Zasilacz hydrauliczny
(B1) (11) 236689
(41) 2020 09 21
(51) F16C 33/30 (2006.01)
F16D 23/00 (2006.01)
F16D 3/24 (2006.01)
(21) 429270 (22)
2019 03 14
(72) SOKOŁOWSKI MAREK, Kraśnik (PL); ŁOMŻA HENRYK, Kraśnik (PL)
(73) FABRYKA ŁOŻYSK TOCZNYCH KRAŚNIK SPÓŁKA AKCYJNA,
Kraśnik (PL)
(54) Łożysko kulkowe skośne do aktuatora sprzęgła
(B1) (11) 236730
(41) 2020 06 15
(51) F16H 3/08 (2006.01)
F16H 61/04 (2006.01)
B60K 17/02 (2006.01)
F16D 21/06 (2006.01)
(21) 428126 (22)
2018 12 11
(72) BERA PIOTR, Kraków (PL)
(73) AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA
STASZICA W KRAKOWIE, Kraków (PL)
(54) Zespół napędowy miejskiego samochodu osobowego z zautomatyzowaną, mechaniczną skrzynią przekładniową
(B1) (11) 236610
(41) 2019 10 21
(51) F16H 55/17 (2006.01)
(21) 425201 (22)
2018 04 12
(72) BUDZIK GRZEGORZ, Rzeszów (PL); DZIUBEK TOMASZ,
Rzeszów (PL); SOBOLEWSKI BARTŁOMIEJ, Rzeszów (PL);
PRZESZŁOWSKI ŁUKASZ, Łańcut (PL)
(73) POLITECHNIKA RZESZOWSKA IM. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA,
Rzeszów (PL)
(54) Koło zębate oraz sposób wytwarzania koła zębatego
(B1) (11) 236728
(41) 2019 04 23
(51) F16J 15/43 (2006.01)
F16J 15/53 (2006.01)
F04D 29/10 (2006.01)
(21) 423122 (22)
2017 10 10
(72) OCHOŃSKI WŁODZIMIERZ, Kraków (PL); PRZENZAK ESTERA,
Oświęcim (PL); SIKORA WOJCIECH, Wojkowice (PL)
(73) AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA
STASZICA W KRAKOWIE, Kraków (PL)
(54) Wielostopniowe uszczelnienie z cieczą ferromagnetyczną
(B1) (11) 236692
(41) 2020 09 21
(51) F23B 40/04 (2006.01)
F24H 1/26 (2006.01)
(21) 429314 (22)
2019 03 19
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(72) WÓJCIK JULIUSZ, Katowice (PL)
(73) POLITECHNIKA ŚLĄSKA, Gliwice (PL)
(54) Radiacyjna komora paleniskowa na paliwo stałe
(B1) (11) 236640
(41) 2020 03 09
(51) F24C 15/02 (2006.01)
(21) 426839 (22)
2018 08 29
(72) JENEK TOMASZ, Wronki (PL); ZIOŁEK MARCIN, Wronki (PL);
ŚWITAŁA WOJCIECH, Baranowo (PL); PYZIK BŁAŻEJ, Wronki (PL)
(73) AMICA SPÓŁKA AKCYJNA, Wronki (PL)
(54) Piekarnik z dotykowym uchwytem drzwi
(B1) (11) 236616
(41) 2019 11 04
(51) F24H 1/10 (2006.01)
H05B 3/60 (2006.01)
(21) 424995 (22)
2018 04 30
(72) KRAWCZYK JERZY, Częstochowa (PL)
(73) KRAWCZYK JERZY, Częstochowa (PL)
(54) Zespół grzejny urządzenia grzewczego
(B1) (11) 236633
(41) 2020 02 10
(51) F24S 10/40 (2018.01)
F24S 10/80 (2018.01)
F24S 70/12 (2018.01)
(21) 426496 (22)
2018 07 30
(72) NEMŚ ARTUR, Jaszowice (PL); NEMŚ MAGDALENA,
Jaszowice (PL); KUCHARCZYK ALICJA, Wrocław (PL); NAPLOCHA
KRZYSZTOF, Wrocław (PL); DMITRUK ANNA, Wrocław (PL);
KACZMAR JACEK, Wrocław (PL)
(73) POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław (PL)
(54) Kolektor słoneczny płaski
(B1) (11) 236656
(41) 2020 04 06
(51) F27B 14/06 (2006.01)
H05B 6/18 (2006.01)
F27D 11/06 (2006.01)
(21) 427317 (22)
2018 10 02
(72) GOLAK SŁAWOMIR, Katowice (PL)
(73) POLITECHNIKA ŚLĄSKA, Gliwice (PL)
(54) Piec indukcyjny do topienia lewitacyjnego, zwłaszcza wsadów
metalowych o masie powyżej 0,5 kg
(B1) (11) 236679
(41) 2020 08 10
(51) G01C 15/00 (2006.01)
F16M 11/00 (2006.01)
F16M 11/36 (2006.01)
(21) 428738 (22)
2019 01 31
(72) BEDNAREK STANISŁAW, Łódź (PL)
(73) UNIWERSYTET ŁÓDZKI, Łódź (PL)
(54) Stawidło
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(73) LEWANDOWSKI WITOLD RADWAG WAGI ELEKTRONICZNE,
Radom (PL)
(54) Waga z monolitycznym układem wagowym z przedłużeniem
dźwigni dla odważnika kalibracyjnego
(B1) (11) 236718
(41) 2019 01 28
(51) G01H 17/00 (2006.01)
H04R 29/00 (2006.01)
(21) 422287 (22)
2017 07 20
(72) KOTUS JÓZEF, Rumia (PL); SZWOCH GRZEGORZ, Gdańsk (PL);
CZYŻEWSKI ANDRZEJ, Gdynia (PL)
(73) POLITECHNIKA GDAŃSKA, Gdańsk (PL)
(54) Sonda natężeniowa wraz z układem korekcji
(B1) (11) 236623
(41) 2019 12 16
(51) G01J 1/42 (2006.01)
(21) 425857 (22)
2018 06 08
(72) NIEWIAROWSKI BARTOSZ, Białystok (PL)
(73) NIEWIAROWSKI BARTOSZ BND LIGHT, Białystok (PL)
(54) System pomiarowy do określania zagrożeń fotobiologicznych
opraw oświetleniowych
(B1) (11) 236698
(41) 2020 09 21
(51) G01K 17/00 (2006.01)
G01K 17/06 (2006.01)
G01K 17/08 (2006.01)
F25B 21/02 (2006.01)
(21) 432245 (22)
2019 12 16
(72) WITKOWSKI GRZEGORZ, Końskie (PL); TOFIL SZYMON,
Cedzyna (PL); MULCZYK KRYSTIAN, Kielce (PL); DANIELEWSKI
HUBERT, Wrzosówka (PL); KURP PIOTR, Kielce (PL)
(73) POLITECHNIKA ŚWIĘTOKRZYSKA, Kielce (PL)
(54) Podzielnik kosztów ogrzewania, zwłaszcza dla wymienników
ciepła
(B1) (11) 236661
(41) 2020 04 20
(51) G01N 3/00 (2006.01)
G01N 3/20 (2006.01)
(21) 427421 (22)
2018 10 16
(72) KĘDZIERSKI PIOTR, Warszawa (PL); POPŁAWSKI ARKADIUSZ,
Warszawa (PL)
(73) WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA, Warszawa (PL)
(54) Narzędzie do badania odsprężynowania blach i sposób badania
odsprężynowania blach
(B1) (11) 236696
(41) 2020 04 20
(51) G01N 3/10 (2006.01)
G01N 3/12 (2006.01)
(21) 430850 (22)
2019 08 09
(72) KUJAWSKI WOJCIECH, Poznań (PL)
(73) INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ, Warszawa (PL)
(54) Urządzenie do badania wytrzymałości złączek elastycznych
na zmienność ciśnienia

(B1) (11) 236680
(41) 2020 08 10
(51) G01C 15/00 (2006.01)
F16M 11/00 (2006.01)
F16M 11/36 (2006.01)
(21) 428785 (22)
2019 02 01
(72) BEDNAREK STANISŁAW, Łódź (PL)
(73) UNIWERSYTET ŁÓDZKI, Łódź (PL)
(54) Stawidło

(B1) (11) 236699
(41) 2020 09 07
(51) G01N 15/08 (2006.01)
G01M 3/02 (2006.01)
(21) 431461 (22)
2019 10 14
(72) ROGULA JANUSZ, Wrocław (PL)
(73) POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław (PL)
(54) Urządzenie do badania szczelności i właściwości mechanicznych sznurów uszczelniających

(B1) (11) 236727
(41) 2019 03 25
(51) G01G 7/02 (2006.01)
G01G 23/01 (2006.01)
G01G 21/00 (2006.01)
(21) 422890 (22)
2017 09 15
(72) MAŚLEWSKI ROBERT, Radom (PL)

(B1) (11) 236747
(41) 2013 12 09
(51) G01N 21/39 (2006.01)
G01N 21/3504 (2014.01)
G01N 33/497 (2006.01)
G01N 33/98 (2006.01)
(21) 399354 (22)
2012 05 29
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(72) KLUCZYŃSKI PAWEŁ, Skórzewo (PL); LUNDQVIST STEFAN,
Askim (SE)
(73) AIROPTIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Poznań (PL)
(54) Sposób i urządzenie do zdalnego wykrywania par alkoholu
w atmosferze
(B1) (11) 236746
(41) 2020 06 01
(51) G01N 24/08 (2006.01)
A61K 47/04 (2006.01)
B82Y 30/00 (2011.01)
(62) 420293
(21) 432544 (22)
2017 01 24
(72) POTRZEBOWSKI MAREK, Łódź (PL); JEZIORNA AGATA,
Justynów (PL); SKORUPSKA EWA, Łódź (PL)
(73) CENTRUM BADAŃ MOLEKULARNYCH
I MAKROMOLEKULARNYCH POLSKIEJ AKADEMII NAUK, Łódź (PL)
(54) Sposób pomiaru profilu uwalniania substancji organicznych
i farmaceutycznych kokryształów z porów nanokrzemionki w PBS
(B1) (11) 236688
(41) 2020 09 21
(51) G01N 27/02 (2006.01)
G01N 33/38 (2006.01)
(21) 429219 (22)
2019 03 11
(72) WÓJCIK ROBERT, Olsztyn (PL)
(73) UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE,
Olsztyn (PL)
(54) Sonda impedancyjna do monitorowania zawartości wilgoci
w przegrodach budowlanych, zwłaszcza w murach ceglanych
(B1) (11) 236637
(41) 2020 02 24
(51) G01N 27/82 (2006.01)
(21) 426673 (22)
2018 08 14
(72) KWAŚNIEWSKI JERZY, Kraków (PL); WITOŚ MIROSŁAW,
Warszawa (PL); MOLSKI SZYMON, Kraków (PL); ROSKOSZ MACIEJ,
Szałsza (PL)
(73) AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA
STASZICA W KRAKOWIE, Kraków (PL)
(54) Urządzenie do magnetycznego badania stanu technicznego
pracujących lin stalowych, zwłaszcza kompaktowanych
(B1) (11) 236671
(41) 2017 06 05
(51) G01N 33/561 (2006.01)
G01N 33/68 (2006.01)
(21) 415033 (22)
2015 12 02
(72) GRZESIUK ELŻBIETA, Warszawa (PL); PIWOWARSKI JAN,
Warszawa (PL); PILZYS TOMAS, Warszawa (PL); WIŚNIOWSKA IGA,
Prawiedniki (PL); MARCINKOWSKI MICHAŁ, Żagań (PL); GARBICZ
DAMIAN, Radomyśl Wielki (PL); LISIK WOJCIECH, Wołomin (PL);
KOSIERADZKI MACIEJ, Warszawa (PL); PĄCZEK LESZEK,
Warszawa (PL); KRASOWSKI PAWEŁ, Drohiczyn (PL)
(73) INSTYTUT BIOCHEMII I BIOFIZYKI POLSKIEJ AKADEMII
NAUK, Warszawa (PL); WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY,
Warszawa (PL)
(54) Sposób analizy białek w próbce moczu
(B1) (11) 236666
(41) 2020 05 04
(51) G01N 33/574 (2006.01)
(21) 427603 (22)
2018 10 30
(72) SŁAWIŃSKA MARTYNA, Gdańsk (PL); LAKOMY JOANNA,
Gdańsk (PL); BIERNAT WOJCIECH, Otomin (PL); SOKOŁOWSKAWOJDYŁO MAŁGORZATA, Gdańsk (PL); KARCZEWSKA JOANNA,
Gdynia (PL); NOWICKI ROMAN, Sopot (PL); SOBJANEK MICHAŁ,
Gdańsk (PL)
(73) GDAŃSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY, Gdańsk (PL)
(54) Białka STAT5A, STAT5B, STAT6 jako biomarker do diagnozowania
in vitro raka podstawnokomórkowego skóry
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(B1) (11) 236750
(41) 2018 06 18
(51) G01P 15/03 (2006.01)
G02B 6/26 (2006.01)
G01D 5/353 (2006.01)
G02B 6/42 (2006.01)
G01N 21/00 (2006.01)
(21) 419701 (22)
2016 12 06
(72) NAPIERAŁA MAREK, Warszawa (PL); BUDNICKI DAWID,
Sanniki (PL); FIDELUS JANUSZ, Mucharz (PL); WYSOKIŃSKI KAROL,
Gdynia (PL); SZOSTKIEWICZ ŁUKASZ, Toruń (PL); OSTROWSKI
ŁUKASZ, Nieporęt (PL); MURAWSKI MICHAŁ, Warszawa (PL);
MĄKOWSKA ANNA, Kielce (PL); PYTEL ANNA, Warszawa (PL);
HOŁDYŃSKI ZBIGNIEW, Warszawa (PL); NASIŁOWSKI TOMASZ,
Warszawa (PL)
(73) INPHOTECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ołtarzew (PL)
(54) Interferometr falowodowy
(B1) (11) 236720
(41) 2018 03 12
(51) G01R 33/14 (2006.01)
(21) 422786 (22)
2017 09 08
(30) P.418631
2016 09 09
PL
(72) PARAFINIAK MACIEJ, Warszawa (PL); KOZIEŁ SZYMON,
Okrężnica (PL); MONTIGAUD THIBAULT, Bourges (FR); MIROWSKA
JULIA, Warszawa (PL); WYSOKIŃSKI KACPER, Raszyn (PL); SKALSKI
PAWEŁ, Warszawa (PL); WOJTAS MAŁGORZATA, Warszawa (PL);
TIMM MICHAŁ, Warszawa (PL)
(73) SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ-INSTYTUT LOTNICTWA,
Warszawa (PL)
(54) Układ i sposób do wyznaczania pętli histerezy magnetycznej
B-H dla substancji magnetoreologicznych, zwłaszcza elastomerów
i kompozytów magnetoreologicznych
(B1) (11) 236739
(41) 2019 11 18
(51) G01V 5/00 (2006.01)
G01N 23/04 (2018.01)
G01T 1/29 (2006.01)
(21) 425506 (22)
2018 05 11
(72) DZIEWIECKI WOJCIECH, Warszawa (PL); KLIMASZEWSKI JAN,
Stefanówka (PL); MATUSIAK MICHAŁ, Czerwonka (PL); WRONKA
SŁAWOMIR, Warszawa (PL)
(73) NARODOWE CENTRUM BADAŃ JĄDROWYCH, Otwock (PL)
(54) Przewoźne urządzenie do wykrywania obecności materiałów
niedozwolonych i substancji niebezpiecznych podczas transportu
w pojazdach samochodowych
(B1) (11) 236751
(41) 2020 01 02
(51) G02B 6/00 (2006.01)
G02B 6/122 (2006.01)
G01B 9/02 (2006.01)
G01N 21/00 (2006.01)
(21) 425972 (22)
2018 06 18
(72) NASIŁOWSKI TOMASZ, Warszawa (PL); NAPIERAŁA MAREK,
Warszawa (PL); SZOSTKIEWICZ ŁUKASZ, Toruń (PL); BUDNICKI
DAWID, Sanniki (PL); WYSOKIŃSKI KAROL, Gdynia (PL);
WILCZYŃSKI KRZYSZTOF, Węgorzewo (PL); POTURAJ KRZYSZTOF,
Lublin (PL); MAKARA MARIUSZ, Lublin (PL)
(73) INPHOTECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ołtarzew (PL)
(54) Czujnik falowodowy
(B1) (11) 236631
(41) 2020 01 27
(51) G05D 25/02 (2006.01)
H05B 45/52 (2020.01)
(21) 426359 (22)
2018 07 18
(72) SZYMAŃSKI ANDRZEJ, Poznań (PL)
(73) SZYMAŃSKI ANDRZEJ LARS, Niepruszewo (PL)
(54) Układ sterowania modułów LED
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(B1) (11) 236700
(41) 2020 05 18
(51) G05F 1/56 (2006.01)
H01J 49/26 (2006.01)
(21) 431533 (22)
2019 10 21
(72) KANIA BARTOSZ, Lublin (PL)
(73) POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin (PL)
(54) Sposób cyfrowej stabilizacji natężenia prądu termoemisji elektronowej oraz napięcia przyspieszającego elektrony, zwłaszcza dla
wysokich energii elektronów
(B1) (11) 236749
(41) 2019 11 04
(51) G05F 1/575 (2006.01)
(21) 425421 (22)
2018 04 30
(72) DOROZHOVETS MYKHAYLO, Rzeszów (PL)
(73) POLITECHNIKA RZESZOWSKA IM. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA,
Rzeszów (PL)
(54) Wzmacniacz pomiarowy oraz sposób sterowania wzmacniaczem pomiarowym
(B1) (11) 236658
(41) 2020 04 20
(51) G06F 8/70 (2018.01)
(21) 427341 (22)
2018 10 07
(72) ŁYJAK PIOTR, Brzozówka (PL); ADAMCZYK DARIUSZ,
Toruń (PL); KARCZ MATEUSZ, Toruń (PL)
(73) EXON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Toruń (PL)
(54) Sposób korzystania z wirtualnych zasobów sprzętowych, fizycznie umiejscowionych na serwerze za pośrednictwem mobilnego
modułu elektronicznego, wyposażonego w podłączenia urządzeń
peryferyjnych
(B1) (11) 236615
(41) 2019 07 29
(51) G06T 7/62 (2017.01)
G01N 21/00 (2006.01)
A22B 5/00 (2006.01)
(21) 424332 (22)
2018 01 22
(72) ADAMCZAK LECH, Warszawa (PL); CHMIEL MARTA,
Pilica (PL); FLOROWSKI TOMASZ, Warszawa (PL); PIETRZAK
DOROTA, Warszawa (PL); WITKOWSKI MARCIN, Toruń (PL);
BARCZAK TOMASZ, Warszawa (PL)
(73) SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO
W WARSZAWIE, Warszawa (PL)
(54) Sposób klasyfikacji tuszek drobiu
(B1) (11) 236625
(41) 2020 01 02
(51) G08B 21/08 (2006.01)
(21) 425952 (22)
2018 06 16
(72) DRABCZYK HUBERT SZCZEPAN, Nieporęt (PL); DZIEWIECKI
MICHAŁ, Warszawa (PL)
(73) MIONTECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nieporęt (PL)
(54) Sposób i urządzenie do odbioru i kontroli sygnałów zagrożenia
życia pływaków w akwenie wodnym
(B1) (11) 236626
(41) 2020 01 02
(51) G08B 21/08 (2006.01)
(21) 425953 (22)
2018 06 16
(72) DRABCZYK HUBERT SZCZEPAN, Nieporęt (PL); DZIEWIECKI
MICHAŁ, Warszawa (PL)
(73) MIONTECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nieporęt (PL)
(54) Sposób i urządzenie osobiste pływaka do wykrywania zagrożenia życia przez utonięcie w akwenie wodnym
(B1) (11) 236648
(41) 2020 03 23
(51) H01B 9/00 (2006.01)
(21) 427111 (22)
2018 09 18
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(72) SZOT MARIUSZ, Bytom (PL); SZADE PIOTR, Katowice (PL);
HANKUS ŁUKASZ, Katowice (PL); PARADOWSKI KRZYSZTOF,
Katowice (PL); KUBIŚ BOGUSŁAW, Wieszowa (PL); GAWILICZEK
BOGUSŁAW, Bytom (PL)
(73) GŁÓWNY INSTYTUT GÓRNICTWA, Katowice (PL)
(54) Rdzeń kompozytowy przewodu energetycznego
(B1) (11) 236649
(41) 2020 03 23
(51) H01B 9/00 (2006.01)
(21) 427112 (22)
2018 09 18
(72) SZOT MARIUSZ, Bytom (PL); SZADE PIOTR, Katowice (PL);
HANKUS ŁUKASZ, Katowice (PL); PARADOWSKI KRZYSZTOF,
Katowice (PL); KUBIŚ BOGUSŁAW, Wieszowa (PL); GAWILICZEK
BOGUSŁAW, Bytom (PL)
(73) GŁÓWNY INSTYTUT GÓRNICTWA, Katowice (PL)
(54) Rdzeń kompozytowy przewodu energetycznego
(B1) (11) 236650
(41) 2020 03 23
(51) H01B 9/00 (2006.01)
(21) 427113 (22)
2018 09 18
(72) SZOT MARIUSZ, Bytom (PL); SZADE PIOTR, Katowice (PL);
HANKUS ŁUKASZ, Katowice (PL); PARADOWSKI KRZYSZTOF,
Katowice (PL); KUBIŚ BOGUSŁAW, Wieszowa (PL); GAWILICZEK
BOGUSŁAW, Bytom (PL)
(73) GŁÓWNY INSTYTUT GÓRNICTWA, Katowice (PL)
(54) Przewód energetyczny z rdzeniem kompozytowym
(B1) (11) 236651
(41) 2020 03 23
(51) H01B 9/00 (2006.01)
(21) 427114 (22)
2018 09 18
(72) SZOT MARIUSZ, Bytom (PL); SZADE PIOTR, Katowice (PL);
HANKUS ŁUKASZ, Katowice (PL); PARADOWSKI KRZYSZTOF,
Katowice (PL); KUBIŚ BOGUSŁAW, Wieszowa (PL); GAWILICZEK
BOGUSŁAW, Bytom (PL)
(73) GŁÓWNY INSTYTUT GÓRNICTWA, Katowice (PL)
(54) Przewód energetyczny z rdzeniem kompozytowym
(B1) (11) 236742
(41) 2020 05 18
(51) H01F 10/00 (2006.01)
H01F 10/32 (2006.01)
G11B 5/00 (2006.01)
G11B 5/02 (2006.01)
G11B 5/09 (2006.01)
G11B 5/74 (2006.01)
G11B 9/00 (2006.01)
G11C 11/00 (2006.01)
G11C 11/14 (2006.01)
B82Y 10/00 (2011.01)
B82Y 25/00 (2011.01)
(21) 427790 (22)
2018 11 16
(72) BŁACHOWICZ TOMASZ, Gliwice (PL); EHRMANN ANDREA,
Spenge (DE); KERN PHILIP, Spenge (DE)
(73) POLITECHNIKA ŚLĄSKA, Gliwice (PL)
(54) Sposób zapisu informacji z zastosowaniem biologicznych nanostruktur magnetycznych, jako układów do gromadzenia informacji
(B1) (11) 236621
(41) 2019 11 18
(51) H01J 49/00 (2006.01)
H01J 49/26 (2006.01)
H05H 1/00 (2006.01)
H05H 1/24 (2006.01)
H05H 1/26 (2006.01)
H05H 1/44 (2006.01)
G01N 21/73 (2006.01)
(21) 425526 (22)
2018 05 14
(72) MIELCZAREK PRZEMYSŁAW, Wieliczka (PL); SMOLUCH
MAREK, Kraków (PL); SILBERRING JERZY, Kraków (PL); RESZKE
EDWARD, Wrocław (PL); SCHROEDER GRZEGORZ, Kostrzyn (PL)
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(73) AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA
STASZICA W KRAKOWIE, Kraków (PL)
(54) Plazmowe źródło jonizacji pod ciśnieniem atmosferycznym
przeznaczone do spektrometrów masowych oraz sposób generowania plazmy pod ciśnieniem atmosferycznym, dla celów badania
spektrometrem masowym
(B1) (11) 236748
(41) 2015 11 23
(51) H01M 4/525 (2010.01)
H01M 4/36 (2006.01)
H01M 4/04 (2006.01)
C01G 49/02 (2006.01)
B22F 3/10 (2006.01)
(21) 408216 (22)
2014 05 16
(72) MOLENDA JANINA, Łazy (PL); ŚWIERCZEK KONRAD,
Kraków (PL); ZAJĄC WOJCIECH, Jaworzno (PL); KULKA ANDRZEJ,
Kraków (PL)
(73) AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA
STASZICA W KRAKOWIE, Kraków (PL)
(54) Sposób otrzymywania katody, zawierającej aktywny elektrochemicznie tlenek litowo-żelazowy
(B1) (11) 236620
(41) 2019 11 18
(51) H01Q 13/20 (2006.01)
H01Q 21/00 (2006.01)
H01P 3/00 (2006.01)
(21) 425518 (22)
2018 05 13
(72) RANISZEWSKI ADAM, Warszawa (PL)
(73) PIT-RADWAR SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(54) Nierezonansowy szczelinowy szyk antenowy
(B1) (11) 236681
(41) 2020 08 24
(51) H02G 3/08 (2006.01)
H02G 3/12 (2006.01)
H02G 3/14 (2006.01)
H02G 3/18 (2006.01)
(21) 428864 (22)
2019 02 11
(72) SIELSKI KAZIMIERZ, Karczew (PL)
(73) SIELSKI KAZIMIERZ, Karczew (PL)
(54) Kaseta podpodłogowa do instalowania urządzeń elektrycznych
(B1) (11) 236645
(41) 2020 03 09
(51) H02K 1/27 (2006.01)
(21) 426954 (22)
2018 09 07
(72) CIURYS MAREK, Wrocław (PL); DUDZIKOWSKI IGNACY,
Wrocław (PL); MIKRUT KRZYSZTOF, Duszniki-Zdrój (PL)
(73) POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław (PL)
(54) Wirnik silnika elektrycznego z magnesami trwałymi
(B1) (11) 236697
(41) 2020 04 20
(51) H02P 1/18 (2006.01)
(21) 431129 (22)
2019 09 11
(72) GORYCA ZBIGNIEW, Radom (PL)
(73) POLITECHNIKA ŚWIĘTOKRZYSKA, Kielce (PL)
(54) Układ ograniczania prądu rozruchu silnika komutatorowego
prądu stałego ze wzbudzeniem od magnesów trwałych
(B1) (11) 236641
(41) 2020 03 09
(51) H04B 3/54 (2006.01)
F24C 15/02 (2006.01)
(21) 426840 (22)
2018 08 29
(72) ŚWITAŁA WOJCIECH, Baranowo (PL); MIZERSKI ŁUKASZ,
Pakosław (PL); WOJNAROWSKI ŁUKASZ, Stare Miasto (PL)
(73) AMICA SPÓŁKA AKCYJNA, Wronki (PL)
(54) Układ komunikacji pomiędzy drzwiami a korpusem piekarnika
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INDEKS UDZIELONYCH PATENTÓW,
WEDŁUG SYMBOLI MKP
Symbol
MKP

Nr
patentu

1

2

A01B 17/00 (2006.01) 236634
A01C 23/00 (2006.01) 236634*
A01M 1/04 (2006.01) 236604
A01N 37/10 (2006.01) 236741
A01N 37/12 (2006.01) 236741*
A01N 39/02 (2006.01) 236741*
A01N 57/20 (2006.01) 236741*
A01N 33/12 (2006.01) 236743*
A01N 33/12 (2006.01) 236683*
A01N 43/50 (2006.01) 236662*
A01P 13/00 (2006.01) 236741*
A21C 1/14 (2006.01)
236628*
A21D 8/02 (2006.01)
236628
A22B 5/00 (2006.01)
236615*
A23B 4/044 (2006.01) 236603*
A23B 4/005 (2006.01) 236603*
A23K 10/18 (2016.01) 236695
A23K 10/30 (2016.01) 236695*
A23K 20/00 (2016.01) 236695*
A23K 20/142 (2016.01) 236695*
A23L 13/40 (2016.01) 236603
A23L 13/60 (2016.01) 236603*
A23L 33/105 (2016.01) 236603*
A47B 9/10 (2006.01)
236629
A47J 31/14 (2006.01)
236756
A47J 31/54 (2006.01) 236756*
A61B 5/087 (2006.01) 236745
A61B 5/00 (2006.01)
236611*
A61B 1/24 (2006.01)
236755*
A61C 19/04 (2006.01) 236611
A61C 19/04 (2006.01) 236744
A61F 2/06 (2013.01)
236613
A61H 13/00 (2006.01) 236755*
A61K 36/02 (2006.01) 236695*
A61K 36/00 (2006.01) 236603*
A61K 8/37 (2006.01)
236672
A61K 8/49 (2006.01)
236672*
A61K 8/67 (2006.01)
236672*
A61K 8/92 (2006.01)
236672*
A61K 8/9789 (2017.01) 236672*
A61K 31/426 (2006.01) 236614
A61K 9/16 (2006.01)
236614*
A61K 9/20 (2006.01)
236614*
A61K 9/48 (2006.01)
236614*
A61K 31/506 (2006.01) 236760
A61K 47/30 (2006.01) 236760*
A61K 9/14 (2006.01)
236760*
A61K 31/7068 (2006.01) 236657
A61K 36/539 (2006.01) 236721
A61K 31/4196 (2006.01) 236684*
A61K 31/4709 (2006.01) 236684*
A61K 47/04 (2006.01) 236746*
A61L 27/18 (2006.01) 236613*
A61L 27/58 (2006.01) 236613*
A61L 2/14 (2006.01)
236665
A61L 27/08 (2006.01) 236652*
A61L 27/20 (2006.01) 236652*
A61P 25/00 (2006.01) 236721*

Symbol
MKP

Nr
patentu

1

2

A61Q 19/00 (2006.01)
A61Q 19/08 (2006.01)
A62B 1/14 (2006.01)
A62B 1/06 (2006.01)
A62B 35/00 (2006.01)
A62C 3/16 (2006.01)
A63B 21/02 (2006.01)
A63B 29/02 (2006.01)
B01D 11/02 (2006.01)
B01D 3/14 (2006.01)
B01D 1/26 (2006.01)
B01D 17/02 (2006.01)
B01D 21/24 (2006.01)
B01D 53/04 (2006.01)
B01D 61/42 (2006.01)
B01D 63/08 (2006.01)
B01F 3/12 (2006.01)
B01F 5/20 (2006.01)
B01J 2/22 (2006.01)
B01J 20/22 (2006.01)
B01J 20/281 (2006.01)
B01J 20/30 (2006.01)
B01J 23/00 (2006.01)
B03C 7/00 (2006.01)
B03D 1/16 (2006.01)
B05C 3/08 (2006.01)
B05C 3/12 (2006.01)
B05D 1/18 (2006.01)
B09B 3/00 (2006.01)
B09B 3/00 (2006.01)
B09B 3/00 (2006.01)
B21C 23/00 (2006.01)
B21C 25/02 (2006.01)
B21C 23/10 (2006.01)
B22F 3/10 (2006.01)
B27D 3/02 (2006.01)
B29C 39/08 (2006.01)
B29C 39/24 (2006.01)
B29C 41/04 (2006.01)
B29C 64/153 (2017.01)
B29C 64/364 (2017.01)
B29C 64/35 (2017.01)
B30B 1/24 (2006.01)
B30B 15/06 (2006.01)
B31B 70/02 (2017.01)
B32B 3/02 (2006.01)
B32B 5/02 (2006.01)
B32B 38/14 (2006.01)
B41F 33/00 (2006.01)
B41M 3/00 (2006.01)
B41M 3/00 (2006.01)
B42D 25/00 (2014.01)
B43K 8/02 (2006.01)
B43K 8/03 (2006.01)
B43K 8/04 (2006.01)
B60B 5/00 (2006.01)
B60B 9/00 (2006.01)
B60B 21/12 (2006.01)

236672*
236721*
236724*
236724*
236724*
236627*
236755
236724*
236695*
236719
236719*
236682
236682*
236664
236732*
236732*
236628*
236628*
236690
236734
236734*
236734*
236673*
236668
236715
236702
236702*
236702*
236663*
236691*
236731*
236722
236722*
236722*
236748*
236685*
236759
236759*
236759*
236636
236636*
236636*
236685
236685*
236757*
236630
236732
236737*
236632
236632*
236757
236630*
236609
236609*
236609*
236694
236694*
236694*

* 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
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B60B 25/02 (2006.01)
B60F 1/04 (2006.01)
B60K 17/02 (2006.01)
B60L 13/00 (2006.01)
B61B 3/00 (2006.01)
B61C 17/12 (2006.01)
B62B 9/10 (2006.01)
B62B 9/12 (2006.01)
B62K 5/02 (2013.01)
B62K 5/05 (2013.01)
B62K 5/08 (2006.01)
B62K 9/02 (2006.01)
B62K 5/02 (2013.01)
B62K 3/00 (2006.01)
B62M 1/24 (2013.01)
B62M 1/10 (2010.01)
B62M 1/24 (2013.01)
B62M 1/26 (2013.01)
B62M 1/28 (2013.01)
B64D 17/80 (2006.01)
B64D 17/72 (2006.01)
B64D 25/00 (2006.01)
B64D 25/108 (2006.01)
B65D 5/49 (2006.01)
B65D 25/04 (2006.01)
B65D 6/16 (2006.01)
B65D 5/36 (2006.01)
B65D 25/04 (2006.01)
B65D 5/49 (2006.01)
B65D 25/04 (2006.01)
B65D 5/49 (2006.01)
B65D 30/08 (2006.01)
B65D 33/04 (2006.01)
B65D 30/08 (2006.01)
B65D 30/10 (2006.01)
B65D 33/18 (2006.01)
B65D 41/32 (2006.01)
B65D 41/34 (2006.01)
B65D 55/02 (2006.01)
B65D 65/40 (2006.01)
B65D 75/58 (2006.01)
B65D 30/08 (2006.01)
B65D 65/40 (2006.01)
B65D 75/58 (2006.01)
B65D 30/08 (2006.01)
B65D 30/10 (2006.01)
B65D 85/88 (2006.01)
B65F 1/00 (2006.01)
B65G 23/00 (2006.01)
B65G 23/44 (2006.01)
B65G 39/02 (2006.01)
B65G 39/14 (2006.01)
B65G 21/20 (2006.01)
B65G 43/02 (2006.01)
B65G 43/02 (2006.01)
B65G 19/28 (2006.01)
B65G 19/30 (2006.01)
B65H 3/28 (2006.01)
B66C 1/10 (2006.01)
B68B 1/04 (2006.01)
B82Y 30/00 (2011.01)
B82Y 10/00 (2011.01)
B82Y 25/00 (2011.01)
C01B 32/05 (2017.01)
C01G 49/00 (2006.01)
C01G 49/02 (2006.01)
C01G 49/02 (2006.01)

236694*
236752
236730*
236660
236660*
236606
236701
236701*
236642
236642*
236642*
236642*
236654*
236654*
236642*
236654
236654*
236654*
236654*
236754
236754*
236754*
236754*
236635
236635*
236622
236622*
236601
236601*
236602
236602*
236638
236638*
236639
236639*
236639*
236617
236612
236612*
236737
236737*
236737*
236738
236738*
236738*
236738*
236627
236622*
236659
236659*
236703
236703*
236703*
236716
236717
236736*
236736*
236647*
236647
236618
236746*
236742*
236742*
236655
236655*
236655*
236748*

C02F 1/46 (2006.01)
C02F 1/00 (2006.01)
C02F 1/469 (2006.01)
C02F 3/32 (2006.01)
C02F 3/34 (2006.01)
C02F 1/58 (2006.01)
C02F 101/38 (2006.01)
C04B 18/30 (2006.01)
C04B 16/04 (2006.01)
C04B 20/10 (2006.01)
C04B 18/08 (2006.01)
C04B 18/14 (2006.01)
C04B 28/36 (2006.01)
C04B 28/04 (2006.01)
C04B 14/06 (2006.01)
C04B 14/48 (2006.01)
C04B 28/04 (2006.01)
C04B 14/22 (2006.01)
C04B 35/52 (2006.01)
C04B 38/00 (2006.01)
C04B 28/02 (2006.01)
C05B 17/00 (2006.01)
C05D 9/02 (2006.01)
C05D 9/02 (2006.01)
C05F 7/00 (2006.01)
C05F 1/00 (2006.01)
C05G 1/00 (2006.01)
C05G 5/12 (2020.01)
C05G 3/40 (2020.01)
C07C 227/14 (2006.01)
C07C 51/00 (2006.01)
C07C 51/265 (2006.01)
C07C 67/48 (2006.01)
C07C 67/52 (2006.01)
C07C 67/48 (2006.01)
C07C 67/52 (2006.01)
C07C 67/48 (2006.01)
C07C 67/52 (2006.01)
C07C 67/48 (2006.01)
C07C 67/52 (2006.01)
C07C 67/48 (2006.01)
C07C 67/52 (2006.01)
C07C 67/48 (2006.01)
C07C 67/52 (2006.01)
C07C 67/48 (2006.01)
C07C 67/52 (2006.01)
C07C 67/48 (2006.01)
C07C 67/52 (2006.01)
C07C 67/48 (2006.01)
C07C 67/52 (2006.01)
C07C 67/48 (2006.01)
C07C 67/52 (2006.01)
C07C 211/63 (2006.01)
C07C 209/12 (2006.01)
C07C 59/64 (2006.01)
C07C 211/63 (2006.01)
C07C 209/12 (2006.01)
C07C 59/68 (2006.01)
C07C 51/02 (2006.01)
C07C 51/487 (2006.01)
C07C 55/10 (2006.01)
C07D 249/12 (2006.01)
C07D 403/04 (2006.01)
C07D 215/14 (2006.01)
C07D 233/02 (2006.01)
C07F 3/06 (2006.01)
C08B 37/04 (2006.01)

236665*
236682*
236678
236723
236753
236753*
236753*
236690*
236670
236670*
236663
236663*
236663*
236608
236608*
236608*
236691
236691*
236652
236731
236646*
236693*
236740
236667
236690*
236693
236667*
236667*
236693*
236667*
236673
236673*
236705
236705*
236706
236706*
236707
236707*
236708
236708*
236709
236709*
236710
236710*
236711
236711*
236712
236712*
236713
236713*
236714
236714*
236743
236743*
236743*
236683
236683*
236683*
236607*
236607*
236607*
236684
236684*
236684*
236662*
236662
236652*

C08G 63/06 (2006.01)
C08G 63/83 (2006.01)
C08K 9/02 (2006.01)
C09K 8/508 (2006.01)
C10L 1/02 (2006.01)
C10L 1/02 (2006.01)
C10L 1/02 (2006.01)
C10L 1/02 (2006.01)
C10L 1/02 (2006.01)
C10L 1/02 (2006.01)
C10L 1/02 (2006.01)
C10L 1/02 (2006.01)
C10L 1/02 (2006.01)
C10L 1/02 (2006.01)
C10L 1/10 (2006.01)
C10L 1/188 (2006.01)
C10L 10/00 (2006.01)
C11B 7/00 (2006.01)
C11B 7/00 (2006.01)
C11B 7/00 (2006.01)
C11B 7/00 (2006.01)
C11B 7/00 (2006.01)
C11B 7/00 (2006.01)
C11B 7/00 (2006.01)
C11B 7/00 (2006.01)
C11B 7/00 (2006.01)
C11B 7/00 (2006.01)
C12N 1/12 (2006.01)
C12P 7/22 (2006.01)
C12P 7/46 (2006.01)
C12R 1/645 (2006.01)
C21D 1/667 (2006.01)
C21D 1/62 (2006.01)
C25B 11/12 (2006.01)
C25B 9/00 (2006.01)
C25B 1/02 (2006.01)
C25B 3/02 (2006.01)
C25D 17/28 (2006.01)
C25D 13/22 (2006.01)
D01D 1/02 (2006.01)
D01D 5/06 (2006.01)
D01F 9/04 (2006.01)
D01F 8/04 (2006.01)
D01F 1/10 (2006.01)
E02F 9/28 (2006.01)
E04B 1/76 (2006.01)
E04C 1/41 (2006.01)
E04C 3/12 (2006.01)
E04C 3/292 (2006.01)
E04F 13/25 (2006.01)
E04F 13/23 (2006.01)
E04F 13/21 (2006.01)
E04F 11/00 (2006.01)
E04G 23/02 (2006.01)
E04G 1/15 (2006.01)
E04G 1/32 (2006.01)
E04G 1/38 (2006.01)
E04G 5/10 (2006.01)
E04G 1/22 (2006.01)
E04G 3/28 (2006.01)
E04G 21/32 (2006.01)
E04H 3/28 (2006.01)
E05B 15/08 (2006.01)
E05B 27/00 (2006.01)
E05B 63/12 (2006.01)
E05B 65/08 (2006.01)
E06B 9/68 (2006.01)

236741*
236662*
236670*
236646
236705*
236706*
236707*
236708*
236709*
236710*
236711*
236712*
236713*
236714*
236704
236704*
236704*
236705*
236706*
236707*
236708*
236709*
236710*
236711*
236712*
236713*
236714*
236695*
236624
236607
236753*
236736*
236736*
236678*
236733
236733*
236733*
236653
236653*
236652*
236652*
236652*
236619
236619*
236726*
236686*
236686
236687
236687*
236735
236735*
236735*
236758*
236687*
236758
236758*
236758*
236758*
236729
236729*
236724
236758*
236643
236643*
236644
236644*
236674

E06B 9/82 (2006.01)
E06B 9/40 (2006.01)
E06B 9/56 (2006.01)
E06B 9/324 (2006.01)
E06B 9/42 (2006.01)
E06C 1/34 (2006.01)
E21B 33/04 (2006.01)
E21B 33/03 (2006.01)
E21B 34/02 (2006.01)
E21C 25/68 (2006.01)
E21C 35/197 (2006.01)
E21D 5/12 (2006.01)
E21D 15/60 (2006.01)
E21D 11/40 (2006.01)
E21D 19/02 (2006.01)
E21D 23/00 (2006.01)
E21F 13/00 (2006.01)
E21F 7/00 (2006.01)
E21F 1/08 (2006.01)
F04D 13/06 (2006.01)
F04D 13/02 (2006.01)
F04D 29/10 (2006.01)
F15B 1/00 (2006.01)
F15B 1/02 (2006.01)
F16B 19/02 (2006.01)
F16C 33/30 (2006.01)
F16D 23/00 (2006.01)
F16D 3/24 (2006.01)
F16D 21/06 (2006.01)
F16H 3/08 (2006.01)
F16H 61/04 (2006.01)
F16H 55/17 (2006.01)
F16J 15/43 (2006.01)
F16J 15/53 (2006.01)
F16M 11/00 (2006.01)
F16M 11/36 (2006.01)
F16M 11/00 (2006.01)
F16M 11/36 (2006.01)
F23B 40/04 (2006.01)
F24C 15/02 (2006.01)
F24C 15/02 (2006.01)
F24D 13/00 (2006.01)
F24H 1/26 (2006.01)
F24H 1/10 (2006.01)
F24S 10/40 (2018.01)
F24S 10/80 (2018.01)
F24S 70/12 (2018.01)
F25B 21/02 (2006.01)
F27B 14/06 (2006.01)
F27D 11/06 (2006.01)
G01B 5/28 (2006.01)
G01B 9/02 (2006.01)
G01C 15/00 (2006.01)
G01C 15/00 (2006.01)
G01D 5/353 (2006.01)
G01G 7/02 (2006.01)
G01G 23/01 (2006.01)
G01G 21/00 (2006.01)
G01H 17/00 (2006.01)
G01J 1/42 (2006.01)
G01K 17/00 (2006.01)
G01K 17/06 (2006.01)
G01K 17/08 (2006.01)
G01L 1/18 (2006.01)
G01M 3/02 (2006.01)
G01N 3/00 (2006.01)
G01N 3/20 (2006.01)

236674*
236674*
236674*
236675
236675*
236758*
236725
236725*
236725*
236736
236726
236729*
236669
236669*
236669*
236669*
236729*
236605
236605*
236677
236677*
236728*
236676
236676*
236726*
236689
236689*
236689*
236730*
236730
236730*
236610
236728
236728*
236679*
236679*
236680*
236680*
236692
236640
236641*
236686*
236692*
236616
236633
236633*
236633*
236698*
236656
236656*
236716*
236751*
236679
236680
236750*
236727
236727*
236727*
236718
236623
236698
236698*
236698*
236611*
236699*
236661
236661*
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G01N 3/10 (2006.01)
236696
G01N 3/12 (2006.01)
236696*
G01N 15/08 (2006.01) 236699
G01N 21/39 (2006.01) 236747
G01N 21/3504 (2014.01) 236747*
G01N 33/497 (2006.01) 236747*
G01N 33/98 (2006.01) 236747*
G01N 24/08 (2006.01) 236746
G01N 27/02 (2006.01) 236688
G01N 33/38 (2006.01) 236688*
G01N 27/82 (2006.01) 236637
G01N 33/561 (2006.01) 236671
G01N 33/68 (2006.01) 236671*
G01N 33/574 (2006.01) 236666
G01N 21/00 (2006.01) 236750*
G01N 23/04 (2018.01) 236739*
G01N 21/00 (2006.01) 236751*
G01N 21/00 (2006.01) 236615*
G01N 21/73 (2006.01) 236621*
G01P 15/03 (2006.01) 236750
G01R 33/14 (2006.01) 236720
G01T 1/29 (2006.01)
236739*
G01V 5/00 (2006.01)
236739
G02B 6/26 (2006.01)
236750*
G02B 6/42 (2006.01)
236750*
G02B 6/00 (2006.01)
236751
G02B 6/122 (2006.01) 236751*
G05D 25/02 (2006.01) 236631
G05F 1/56 (2006.01)
236700
G05F 1/575 (2006.01) 236749
G06F 8/70 (2018.01)
236658
G06T 5/00 (2006.01)
236632*
G06T 7/62 (2017.01)
236615
G08B 21/08 (2006.01) 236625
G08B 21/08 (2006.01) 236626
G11B 5/00 (2006.01)
236742*
G11B 5/02 (2006.01)
236742*
G11B 5/09 (2006.01)
236742*

1

2

1

2

1

2

G11B 5/74 (2006.01)
G11B 9/00 (2006.01)
G11C 11/00 (2006.01)
G11C 11/14 (2006.01)
H01B 19/00 (2006.01)
H01B 9/00 (2006.01)
H01B 9/00 (2006.01)
H01B 9/00 (2006.01)
H01B 9/00 (2006.01)
H01F 10/00 (2006.01)
H01F 10/32 (2006.01)
H01J 49/26 (2006.01)
H01J 49/00 (2006.01)
H01J 49/26 (2006.01)
H01M 14/00 (2006.01)
H01M 4/525 (2010.01)
H01M 4/36 (2006.01)
H01M 4/04 (2006.01)
H01P 3/00 (2006.01)
H01Q 13/20 (2006.01)
H01Q 21/00 (2006.01)
H02G 3/08 (2006.01)
H02G 3/12 (2006.01)
H02G 3/14 (2006.01)
H02G 3/18 (2006.01)
H02K 1/27 (2006.01)
H02P 1/18 (2006.01)
H04B 3/54 (2006.01)
H04R 29/00 (2006.01)
H05B 3/14 (2006.01)
H05B 3/60 (2006.01)
H05B 6/18 (2006.01)
H05B 45/52 (2020.01)
H05H 1/34 (2006.01)
H05H 1/00 (2006.01)
H05H 1/24 (2006.01)
H05H 1/26 (2006.01)
H05H 1/44 (2006.01)

236742*
236742*
236742*
236742*
236759*
236648
236649
236650
236651
236742
236742*
236700*
236621
236621*
236733*
236748
236748*
236748*
236620*
236620
236620*
236681
236681*
236681*
236681*
236645
236697
236641
236718*
236686*
236616*
236656*
236631*
236665*
236621*
236621*
236621*
236621*

236639
236640
236641
236642
236643
236644
236645
236646
236647
236648
236649
236650
236651
236652
236653
236654
236655
236656
236657
236658
236659
236660
236661
236662
236663
236664
236665
236666
236667
236668
236669
236670
236671
236672
236673
236674
236675
236676
236677
236678
236679
236680
236681
236682
236683
236684
236685
236686
236687
236688
236689
236690
236691
236692
236693
236694
236695
236696
236697
236698
236699

B65D 30/08 (2006.01)
F24C 15/02 (2006.01)
H04B 3/54 (2006.01)
B62K 5/02 (2013.01)
E05B 15/08 (2006.01)
E05B 63/12 (2006.01)
H02K 1/27 (2006.01)
C09K 8/508 (2006.01)
B66C 1/10 (2006.01)
H01B 9/00 (2006.01)
H01B 9/00 (2006.01)
H01B 9/00 (2006.01)
H01B 9/00 (2006.01)
C04B 35/52 (2006.01)
C25D 17/28 (2006.01)
B62M 1/10 (2010.01)
C01B 32/05 (2017.01)
F27B 14/06 (2006.01)
A61K 31/7068 (2006.01)
G06F 8/70 (2018.01)
B65G 23/00 (2006.01)
B60L 13/00 (2006.01)
G01N 3/00 (2006.01)
C07F 3/06 (2006.01)
C04B 18/08 (2006.01)
B01D 53/04 (2006.01)
A61L 2/14 (2006.01)
G01N 33/574 (2006.01)
C05D 9/02 (2006.01)
B03C 7/00 (2006.01)
E21D 15/60 (2006.01)
C04B 16/04 (2006.01)
G01N 33/561 (2006.01)
A61K 8/37 (2006.01)
C07C 51/00 (2006.01)
E06B 9/68 (2006.01)
E06B 9/324 (2006.01)
F15B 1/00 (2006.01)
F04D 13/06 (2006.01)
C02F 1/469 (2006.01)
G01C 15/00 (2006.01)
G01C 15/00 (2006.01)
H02G 3/08 (2006.01)
B01D 17/02 (2006.01)
C07C 211/63 (2006.01)
C07D 249/12 (2006.01)
B30B 1/24 (2006.01)
E04C 1/41 (2006.01)
E04C 3/12 (2006.01)
G01N 27/02 (2006.01)
F16C 33/30 (2006.01)
B01J 2/22 (2006.01)
C04B 28/04 (2006.01)
F23B 40/04 (2006.01)
C05F 1/00 (2006.01)
B60B 5/00 (2006.01)
A23K 10/18 (2016.01)
G01N 3/10 (2006.01)
H02P 1/18 (2006.01)
G01K 17/00 (2006.01)
G01N 15/08 (2006.01)

236700
236701
236702
236703
236704
236705
236706
236707
236708
236709
236710
236711
236712
236713
236714
236715
236716
236717
236718
236719
236720
236721
236722
236723
236724
236725
236726
236727
236728
236729
236730
236731
236732
236733
236734
236735
236736
236737
236738
236739
236740
236741
236742
236743
236744
236745
236746
236747
236748
236749
236750
236751
236752
236753
236754
236755
236756
236757
236758
236759
236760

G05F 1/56 (2006.01)
B62B 9/10 (2006.01)
B05C 3/08 (2006.01)
B65G 39/02 (2006.01)
C10L 1/10 (2006.01)
C07C 67/48 (2006.01)
C07C 67/48 (2006.01)
C07C 67/48 (2006.01)
C07C 67/48 (2006.01)
C07C 67/48 (2006.01)
C07C 67/48 (2006.01)
C07C 67/48 (2006.01)
C07C 67/48 (2006.01)
C07C 67/48 (2006.01)
C07C 67/48 (2006.01)
B03D 1/16 (2006.01)
B65G 43/02 (2006.01)
B65G 43/02 (2006.01)
G01H 17/00 (2006.01)
B01D 3/14 (2006.01)
G01R 33/14 (2006.01)
A61K 36/539 (2006.01)
B21C 23/00 (2006.01)
C02F 3/32 (2006.01)
E04G 21/32 (2006.01)
E21B 33/04 (2006.01)
E21C 35/197 (2006.01)
G01G 7/02 (2006.01)
F16J 15/43 (2006.01)
E04G 1/22 (2006.01)
F16H 3/08 (2006.01)
C04B 38/00 (2006.01)
B32B 5/02 (2006.01)
C25B 9/00 (2006.01)
B01J 20/22 (2006.01)
E04F 13/25 (2006.01)
E21C 25/68 (2006.01)
B65D 65/40 (2006.01)
B65D 65/40 (2006.01)
G01V 5/00 (2006.01)
C05D 9/02 (2006.01)
A01N 37/10 (2006.01)
H01F 10/00 (2006.01)
C07C 211/63 (2006.01)
A61C 19/04 (2006.01)
A61B 5/087 (2006.01)
G01N 24/08 (2006.01)
G01N 21/39 (2006.01)
H01M 4/525 (2010.01)
G05F 1/575 (2006.01)
G01P 15/03 (2006.01)
G02B 6/00 (2006.01)
B60F 1/04 (2006.01)
C02F 3/34 (2006.01)
B64D 17/80 (2006.01)
A63B 21/02 (2006.01)
A47J 31/14 (2006.01)
B41M 3/00 (2006.01)
E04G 1/15 (2006.01)
B29C 39/08 (2006.01)
A61K 31/506 (2006.01)

INDEKS NUMEROWY
UDZIELONYCH PATENTÓW
Nr
patentu

Symbol
MKP
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Nr
patentu

Symbol
MKP

1

2

1

2

236601
236602
236603
236604
236605
236606
236607
236608
236609
236610
236611
236612
236613
236614
236615
236616
236617
236618
236619

B65D 25/04 (2006.01)
B65D 25/04 (2006.01)
A23L 13/40 (2016.01)
A01M 1/04 (2006.01)
E21F 7/00 (2006.01)
B61C 17/12 (2006.01)
C12P 7/46 (2006.01)
C04B 28/04 (2006.01)
B43K 8/02 (2006.01)
F16H 55/17 (2006.01)
A61C 19/04 (2006.01)
B65D 41/34 (2006.01)
A61F 2/06 (2013.01)
A61K 31/426 (2006.01)
G06T 7/62 (2017.01)
F24H 1/10 (2006.01)
B65D 41/32 (2006.01)
B68B 1/04 (2006.01)
D01F 8/04 (2006.01)

236620
236621
236622
236623
236624
236625
236626
236627
236628
236629
236630
236631
236632
236633
236634
236635
236636
236637
236638

H01Q 13/20 (2006.01)
H01J 49/00 (2006.01)
B65D 6/16 (2006.01)
G01J 1/42 (2006.01)
C12P 7/22 (2006.01)
G08B 21/08 (2006.01)
G08B 21/08 (2006.01)
B65D 85/88 (2006.01)
A21D 8/02 (2006.01)
A47B 9/10 (2006.01)
B32B 3/02 (2006.01)
G05D 25/02 (2006.01)
B41F 33/00 (2006.01)
F24S 10/40 (2018.01)
A01B 17/00 (2006.01)
B65D 5/49 (2006.01)
B29C 64/153 (2017.01)
G01N 27/82 (2006.01)
B65D 30/08 (2006.01)
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DECYZJE O ODMOWIE UDZIELENIA PRAWA,
WYDANE PO OGŁOSZENIU O ZGŁOSZENIU

WYGAŚNIĘCIE PRAWA

Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer zgłoszenia wynalazku, numer zgłoszenia macierzystego dla zgłoszeń wydzielonych,
oraz numer i rok wydania Biuletynu Urzędu Patentowego, w którym
zgłoszenie zostało ogłoszone.
(A1) (21) 390918
(A1) (21) 393136
(A1) (21) 402235
(A1) (21) 406121
(A1) (21) 406240
(A1) (21) 406989
(A1) (21) 407183
(A1) (21) 408060
(A1) (21) 408205
(A1) (21) 409159
(A1) (21) 411661
(A1) (21) 411665
(A1) (21) 411802
(A1) (21) 412467
(A1) (21) 412520
(A1) (21) 412822
(A1) (21) 412962
(A1) (21) 413287
(A1) (21) 413425
(A1) (21) 413745
(A1) (21) 413825
(A1) (21) 413856
(A1) (21) 413857
u)
(A1) (21) 415176
(A1) (21) 415801
(A1) (21) 415807
(A1) (21) 415874
(A1) (21) 416613
(A1) (21) 416617
(A1) (21) 416632
(A1) (21) 416742
(A1) (21) 417337
(A1) (21) 417338
(A1) (21) 417417
u)
(A1) (21) 417456

08/2011
12/2012
13/2014
11/2015
23/2014
16/2015
17/2015
23/2015
24/2015
04/2016
20/2016
20/2016
21/2016
25/2016
25/2016
01/2017
20/2016
03/2017
04/2017
06/2017
15/2016
06/2017
06/2017
13/2017
15/2017
15/2017
16/2017
20/2017
20/2017
23/2016
21/2017
25/2017
25/2017
25/2017
26/2017

(A1) (21) 417739
12/2017
(A1) (21) 418219
04/2018
(A1) (21) 418228
04/2018
(A1) (21) 418246
04/2018
(A1) (21) 418273
04/2018
(A1) (21) 419051
09/2018
(A1) (21) 419429
11/2018
(A1) (21) 419480
11/2018
(A1) (21) 420639
01/2018
(A1) (21) 421369
23/2018
u)
25/2018
(A1) (21) 421762
(A1) (21) 422107
02/2018
(A1) (21) 422136
02/2019
(A1) (21) 422513
04/2019
(A1) (21) 423025
08/2019
(A1) (21) 423406
11/2019
(A1) (21) 424071
14/2019
(A1) (21) 424294
16/2019
(A1) (21) 424398
17/2019
(A1) (21) 424399
17/2019
u)
(A1) (21) 424491
17/2019
u)
(A1) (21) 424497
17/2019
u)
(A1) (21) 424607
18/2019
(A1) (21) 424853
20/2019
(A1) (21) 424975
20/2019
(A1) (21) 425323
23/2019
(A1) (21) 425327
23/2019
(A1) (21) 425990
01/2020
(A1) (21) 426135
01/2020
(A1) (21) 426441
03/2020
(A1) (21) 426467
04/2020
u)
(A1) (21) 426622
04/2020
(A1) (21) 430660(62) 423536
20/2019

u)

zgłoszenie (część zgłoszenia) będzie rozpatrywane jako zgłoszenie wzoru
użytkowego

DECYZJE O UMORZENIU POSTĘPOWANIA
W SPRAWIE UDZIELENIA PRAWA,
WYDANE PO OGŁOSZENIU O ZGŁOSZENIU
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer zgłoszenia wynalazku, numer zgłoszenia macierzystego dla zgłoszeń wydzielonych
oraz numer i rok wydania Biuletynu Urzędu Patentowego, w którym
zgłoszenie zostało ogłoszone.
(A1) (21) 392600
(A1) (21) 400125
(A1) (21) 400722
(A1) (21) 407270
(A1) (21) 407579
(A1) (21) 411408
u)
(A1) (21) 411594
(A1) (21) 412331
(A1) (21) 413529
u)

12/2011
03/2014
06/2014
18/2015
20/2015
18/2016
20/2016
24/2016
04/2017

(A1) (21) 414280
(A1) (21) 419899
(A1) (21) 423242
(A1) (21) 424081
(A1) (21) 424116
(A1) (21) 424175
(A1) (21) 424957
(A1) (21) 428011
u)
(A1) (21) 429242
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08/2017
14/2018
10/2019
14/2019
14/2019
16/2018
20/2019
13/2020
20/2020

zgłoszenie (część zgłoszenia) będzie rozpatrywane jako zgłoszenie wzoru
użytkowego

Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer wygasłego patentu,
datę wygaśnięcia oraz zakres wygaśnięcia.
(B1) (11) 218772
(B1) (11) 220453
(B1) (11) 220599
(B1) (11) 221537
(B1) (11) 221918
(B1) (11) 222530

2017 06 13
2018 08 18
2013 09 07
2017 06 03
2016 11 04
2016 04 05

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

WPISY I ZMIANY W REJESTRZE NIEUWZGLĘDNIONE
W INNYCH SAMODZIELNYCH OGŁOSZENIACH
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer patentu, wskazanie
rubryki rejestru, charakter oraz treść wpisu. Publikacji podlegają wpisy
w rejestrze dotyczące uprawnionych, twórców, praw ograniczających
patent oraz sprostowania istotnych pomyłek.
Rubryka A – dane uprawnionego
Rubryka B – tytuł wynalazku
Rubryka C – dane twórców wynalazku
Rubryka D – prawa ograniczające patent
Rubryka E – wpisy uzupełniające stan prawny patentu
Rubryka F – wnioski o unieważnienie, sprzeciwy oraz decyzje dotyczące patentu
Rubryka G – informacje o unieważnieniu lub wygaśnięciu patentu
(11) 207039 A. Wykreślono: DŁUGI ROMAN SERWIS AKPIA,
Poznań, Polska 008057554 Wpisano: ROMAN DŁUGI „SERWIS
AKPIA” „ASKET”, Poznań, Polska 008057554
(11) 207039 A. Wykreślono: ROMAN DŁUGI „SERWIS AKPIA”
„ASKET”, Poznań, Polska 008057554 Wpisano: ROMAN DŁUGI
ASKET, Poznań, Polska 008057554
(11) 224601 A. Wykreślono: KORDYL GRZEGORZ GK INNOWACJE, Nowy Bedoń, Polska 100348941 Wpisano: PRZEDSIĘBIORSTWO
HANDLOWO-USŁUGOWE
„TECHNOMEX”
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gliwice,
Polska 008118451
(11) 225103 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 IM. PROF. WACŁAWA DĄBROWSKIEGO, Warszawa,
Polska 000053835 Wpisano: 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; SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO W WARSZAWIE, Warszawa, Polska 000001784
(11) 225138 A. Wykreślono: MARSZAŁEK KONSTANTY, Kraków, Polska; RYDOSZ ARTUR, Olszanica, Polska Wpisano: MARSZAŁEK KONSTANTY, Kraków, Polska
(11) 225686 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, Pol-
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ska 000325989; INSTYTUT BIOTECHNOLOGII PRZEMYSŁU ROLNO-SPOŻYWCZEGO IM. PROF. WACŁAWA DĄBROWSKIEGO,
Warszawa, Polska 000053835 Wpisano: 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; SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO W WARSZAWIE, Warszawa, Polska 000001784; INSTYTUT BIOTECHNOLOGII PRZEMYSŁU ROLNO-SPOŻYWCZEGO IM. PROF. WACŁAWA DĄBROWSKIEGO,
Warszawa, Polska 000053835
(11) 225687 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 FIZJOLOGII
I ŻYWIENIA ZWIERZĄT IM. JANA KIELANOWSKIEGO POLSKIEJ
AKADEMII NAUK, Jabłonna, Polska 000325989; INSTYTUT GENETYKI I BIOTECHNOLOGII ZWIERZĄT POLSKIEJ AKADEMII
NAUK, Jastrzębiec, Polska 000326196; SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO W WARSZAWIE, Warszawa, Polska 000001784; INSTYTUT BIOTECHNOLOGII PRZEMYSŁU ROLNO-SPOŻYWCZEGO IM. PROF. WACŁAWA DĄBROWSKIEGO,
Warszawa, Polska 000053835
(11) 226182 A. Wykreślono: Obrist Closures Switzerland
GmbH, Reinach, Szwajcaria Wpisano: GLC International S.A.R.L.,
Luksemburg, Luksemburg
(11) 226296 A. Wykreślono: WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA
SIŁ POWIETRZNYCH, Dęblin, Polska 060059216 Wpisano: LOTNICZA AKADEMIA WOJSKOWA, Dęblin, Polska 060059216
(11) 226502 A. Wykreślono: SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO W WARSZAWIE, Warszawa, Polska 000001784; INSTYTUT GENETYKI I HODOWLI ZWIERZĄT
POLSKIEJ AKADEMII NAUK, Jastrzębiec, Polska 000326196;
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 Wpisano: 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; INSTYTUT BIOTECHNOLOGII PRZEMYSŁU
ROLNO-SPOŻYWCZEGO IM. PROF. WACŁAWA DĄBROWSKIEGO,
Warszawa, Polska 000053835
(11) 232985 C. Wykreślono: DĘGA-NOWAK AGATA, Łódź,
Polska; KORPOWSKA BERNADETA, Bydgoszcz, Polska; ZDZIECHOWSKI MARCIN, Łódź, Polska Wpisano: DĘGA-NOWAK AGATA, Łódź, Polska; KORPOWSKA BERNADETA, Bydgoszcz, Polska;
ZDZIECHOWSKI MARCIN, Łódź, Polska; ANTCZAK ANDRZEJ,
Opatówek, Polska; RZĄD BOGUSŁAW, Borek, Polska; WOJTALUK
KRZYSZTOF, Bydgoszcz, Polska
(11) 233637 C. Wykreślono: MORAWSKI WALDEMAR ANTONI, Szczecin, Polska; WANAG AGNIESZKA MARIA, Szczecin,
Polska; KAPICA-KOZAR JOANNA, Szczecin, Polska; KUSIAK-NAJMAN EWELINA, Szczecin, Polska; KOWALCZYK ŁUKASZ,
Stamirowice, Polska Wpisano: MORAWSKI WALDEMAR ANTONI,
Szczecin, Polska; WANAG AGNIESZKA MARIA, Szczecin, Polska;
KAPICA-KOZAR JOANNA, Szczecin, Polska; KUSIAK-NEJMAN
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EWELINA, Szczecin, Polska; KOWALCZYK ŁUKASZ, Stamirowice,
Polska
(11) 234252 C. Wykreślono: MORAWSKI WALDEMAR ANTONI, Szczecin, Polska; KAPICA-KOZAR JOANNA, Szczecin, Polska; PIRÓG EWA, Szczecin, Polska; WANAG AGNIESZKA MARIA,
Szczecin, Polska; KUSIAK-NAJMAN EWELINA, Szczecin, Polska
Wpisano: MORAWSKI WALDEMAR ANTONI, Szczecin, Polska;
KAPICA-KOZAR JOANNA, Szczecin, Polska; PIRÓG EWA, Szczecin, Polska; WANAG AGNIESZKA MARIA, Szczecin, Polska; KUSIAK-NEJMAN EWELINA, Szczecin, Polska

DODATKOWE PRAWA OCHRONNE
DECYZJE O ODMOWIE UDZIELENIA PRAWA,
WYDANE PO OGŁOSZENIU O WPŁYNIĘCIU WNIOSKU
O UDZIELENIE PRAWA
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer patentu podstawowego i tytuł wynalazku, numer i datę złożenia wniosku, nazwisko i imię
lub nazwę i adres uprawnionego, numer i datę pierwszego zezwolenia na wprowadzenie produktu na rynek i produkt wskazany w tym
zezwoleniu, numer i datę pierwszego zezwolenia w Unii Europejskiej
na wprowadzenie produktu na rynek i produkt wskazany w tym zezwoleniu oraz datę złożenia wniosku o przedłużenie obowiązywania
dodatkowego prawa ochronnego (jeśli złożono).
(B1) (68) 17577
(54) Nowe związki, kompozycje i sposoby stosowania
(21) 0557 (22) 2019 02 19
(71) Ardea Biosciences, Inc., SAN DIEGO (US)
(93) EU/1/18/1300 2018 08 23 DUZALLO - ALLOPURYNOL/
LEZYNURAD

PATENTY EUROPEJSKIE
ZŁOŻONE TŁUMACZENIA
PATENTÓW EUROPEJSKICH
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: rodzaj tłumaczenia patentu
europejskiego chronionego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
opisany kodem dokumentu, datę publikacji o udzieleniu patentu
europejskiego, rok wydania i numer Europejskiego Biuletynu Patentowego, w którym ogłoszono o udzieleniu patentu, numer patentu
europejskiego.
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EP 3508942 B1
EP 3510194 B1
EP 3510265 B1
EP 3510908 B1
EP 3512791 B1
EP 3513422 B1
EP 3519305 B1
EP 3520797 B1
EP 3521228 B1
EP 3521539 B1
EP 3523363 B1
EP 3529213 B1
EP 3530151 B1
EP 3530161 B1
EP 3530504 B1
EP 3538627 B1
EP 3541254 B1
EP 3545118 B1
EP 3548016 B1
EP 3548566 B1
EP 3548787 B1
EP 3549549 B1
EP 3554662 B1
EP 3555039 B1
EP 3555365 B1
EP 3556834 B1
EP 3560709 B1
EP 3571062 B1
EP 3575469 B1
EP 3576911 B1
EP 3578053 B1
EP 3579706 B1
EP 3606771 B1
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(T3) (97) 08 07 2020
(T3) (97) 21 10 2020
(T3) (97) 29 07 2020

2020/28
2020/43
2020/31

EP 3615264 B1
EP 3618355 B1
EP 3645303 B1

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

1454618
1455169
1462125
1464682
1466599
1466600
1466880
1467530
1468940
1470864
1471181
1472967
1473659
1475268
1484696
1486118
1486375
1489157
1489479
1491222
1491606
1493484
1493969
1496147
1498209
1500441
1500553
1500579
1500869
1502814
1505104
1508465
1514835
1516997
1564022
1571122
1576929
1579978
1580471
1584241
1584601
1585687
1589150
1591039
1591313
1593335
1593780
1593783
1593902
1595799
1596642
1598628
1599233
1599261
1599295
1600206
1600682

2019 03 02
2019 03 02
2019 03 29
2019 04 01
2019 03 26
2019 03 26
2019 04 08
2019 04 02
2019 04 16
2019 03 24
2019 03 10
2019 03 08
2019 04 08
2019 05 06
2019 06 03
2019 06 08
2019 05 06
2019 06 15
2019 06 10
2019 05 22
2019 06 16
2019 06 21
2019 06 30
2019 07 09
2019 06 25
2019 07 12
2019 07 13
2019 07 13
2019 07 13
2019 07 27
2019 06 09
2019 06 04
2019 06 11
2019 07 13
2019 03 04
2019 03 03
2019 03 11
2019 03 24
2019 03 15
2019 04 08
2019 03 17
2019 06 17
2019 04 23
2019 04 26
2019 04 19
2019 04 11
2019 03 30
2019 05 02
2019 04 05
2019 05 13
2019 04 07
2019 05 19
2019 03 02
2019 05 13
2019 03 02
2019 05 23
2019 04 15

Patent wygasł w całości
Patent wygasł w całości
Patent wygasł w całości
Patent wygasł w całości
Patent wygasł w całości
Patent wygasł w całości
Patent wygasł w całości
Patent wygasł w całości
Patent wygasł w całości
Patent wygasł w całości
Patent wygasł w całości
Patent wygasł w całości
Patent wygasł w całości
Patent wygasł w całości
Patent wygasł w całości
Patent wygasł w całości
Patent wygasł w całości
Patent wygasł w całości
Patent wygasł w całości
Patent wygasł w całości
Patent wygasł w całości
Patent wygasł w całości
Patent wygasł w całości
Patent wygasł w całości
Patent wygasł w całości
Patent wygasł w całości
Patent wygasł w całości
Patent wygasł w całości
Patent wygasł w całości
Patent wygasł w całości
Patent wygasł w całości
Patent wygasł w całości
Patent wygasł w całości
Patent wygasł w całości
Patent wygasł w całości
Patent wygasł w całości
Patent wygasł w całości
Patent wygasł w całości
Patent wygasł w całości
Patent wygasł w całości
Patent wygasł w całości
Patent wygasł w całości
Patent wygasł w całości
Patent wygasł w całości
Patent wygasł w całości
Patent wygasł w całości
Patent wygasł w całości
Patent wygasł w całości
Patent wygasł w całości
Patent wygasł w całości
Patent wygasł w całości
Patent wygasł w całości
Patent wygasł w całości
Patent wygasł w całości
Patent wygasł w całości
Patent wygasł w całości
Patent wygasł w całości
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(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)

1601387
1603603
1603714
1603999
1606924
1607120
1608346
1608685
1609127
1609334
1610057
1610616
1611046
1611284
1611338
1612160
1612275
1612352
1613947
1614200
1614646
1615057
1615615
1615955
1618072
1618238
2848606

2019 03 05
2019 03 01
2019 03 16
2019 03 05
2019 03 24
2019 06 17
2019 03 19
2019 03 26
2019 04 05
2019 03 01
2019 06 17
2019 03 31
2019 03 30
2019 03 04
2019 03 16
2019 04 15
2019 06 29
2019 07 02
2019 04 08
2019 03 26
2019 06 24
2019 06 21
2019 04 19
2019 04 09
2019 04 06
2019 04 16
2019 05 07

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

WPISY I ZMIANY W REJESTRZE NIEUWZGLĘDNIONE
W INNYCH SAMODZIELNYCH OGŁOSZENIACH
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer patentu europejskiego, wskazanie rubryki rejestru, charakter oraz treść wpisu. Publikacji
podlegają wpisy w rejestrze dotyczące uprawnionych, twórców, praw
ograniczających patent oraz sprostowania istotnych pomyłek.
Rubryka A – dane uprawnionego
Rubryka B – tytuł wynalazku
Rubryka C – dane twórców wynalazku
Rubryka D – prawa ograniczające patent
Rubryka E – wpisy uzupełniające stan prawny patentu
Rubryka F – wnioski o unieważnienie, sprzeciwy oraz decyzje dotyczące patentu
Rubryka G – informacje o unieważnieniu lub wygaśnięciu patentu
(11) 1837420 A. Wykreślono: FURUYA METAL CO., LTD., Tokyo, Japonia; Mitsubishi Chemical Corporation, Tokyo, Japonia;
The Japan Steel Works, Ltd., Tokyo, Japonia Wpisano: FURUYA METAL CO., LTD., Tokyo, Japonia; Mitsubishi Chemical Corporation,
Tokyo, Japonia; Japan Steel Works M&E, Inc., Muroran-shi, Japonia
(11) 1896389 A. Wykreślono: Bionorica Ethics GmbH, Neumarkt in der Oberpfalz, Niemcy Wpisano: Spectrum Therapeutics
GmbH, Neumarkt i. d. Opf., Niemcy
(11) 1986503 A. Wykreślono: Unilever BCS Europe B.V., Rotterdam, Holandia Wpisano: Upfield Europe B.V., Rotterdam, Holandia
(11) 1993369 A. Wykreślono: Unilever BCS Europe B.V., Rotterdam, Holandia Wpisano: Upfield Europe B.V., Rotterdam, Holandia
(11) 2096935 A. Wykreślono: Unilever BCS Europe B.V., Rotterdam, Holandia Wpisano: Upfield Europe B.V., Rotterdam, Holandia
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(11) 2279555 A. Wykreślono: Hazelett Strip-Casting Corporation, Colchester, Stany Zjednoczone Ameryki Wpisano: Norsk
Hydro ASA, Oslo, Norwegia
(11) 2367439 A. Wykreślono: Unilever BCS Europe B.V., Rotterdam, Holandia Wpisano: Upfield Europe B.V., Rotterdam, Holandia
(11) 2399867 A. Wykreślono: Evonik Degussa GmbH, Essen,
Niemcy Wpisano: Evonik Operations GmbH, Essen, Niemcy
(11) 2305898 A. Wykreślono: KERAMAG Service GmbH & Co.
KG, Pfullendorf, Niemcy Wpisano: Geberit Keramik Service GmbH &
Co. KG, Pfullendorf, Niemcy
(11) 2659719 A. Wykreślono: Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ), Stockholm, Szwecja Wpisano: Guangdong OPPO Mobile Telecommunications Corp., Ltd., Dongguan, Chiny
(11) 2484637 A. Wykreślono: Evonik Degussa GmbH, Essen,
Niemcy Wpisano: Evonik Operations GmbH, Essen, Niemcy
(11) 2508559 A. Wykreślono: Evonik Degussa GmbH, Essen,
Niemcy Wpisano: Evonik Operations GmbH, Essen, Niemcy
(11) 2581340 A. Wykreślono: Evonik Degussa GmbH, Essen,
Niemcy Wpisano: Evonik Operations GmbH, Essen, Niemcy
(11) 2552925 A. Wykreślono: Evonik Degussa GmbH, Essen,
Niemcy Wpisano: Evonik Operations GmbH, Essen, Niemcy
(11) 2526067 A. Wykreślono: D.T.A. S.R.L., Calusco D’Adda,
Włochy Wpisano: D.T.A. S.R.L., Treviglio, Włochy
(11) 2633037 A. Wykreślono: Evonik Degussa GmbH, Essen,
Niemcy Wpisano: Evonik Operations GmbH, Essen, Niemcy
(11) 2773580 A. Wykreślono: Langhammer GmbH, Eisenberg, Niemcy Wpisano: Körber Supply Chain Automation Eisenberg GmbH, Eisenberg, Niemcy
(11) 2637766 A. Wykreślono: Evonik Degussa GmbH, Essen,
Niemcy Wpisano: Evonik Operations GmbH, Essen, Niemcy
(11) 2654463 A. Wykreślono: Omegatri AS, Oslo, Norwegia
Wpisano: Golden Omega Norway AS, Oslo, Norwegia
(11) 2543630 A. Wykreślono: Evonik Degussa GmbH, Essen,
Niemcy Wpisano: Evonik Operations GmbH, Essen, Niemcy
(11) 2543457 A. Wykreślono: Evonik Degussa GmbH, Essen,
Niemcy Wpisano: Evonik Operations GmbH, Essen, Niemcy
(11) 2543696 A. Wykreślono: Evonik Degussa GmbH, Essen,
Niemcy Wpisano: Evonik Operations GmbH, Essen, Niemcy
(11) 2551287 A. Wykreślono: Evonik Degussa GmbH, Essen,
Niemcy Wpisano: Evonik Operations GmbH, Essen, Niemcy
(11) 2554574 A. Wykreślono: Evonik Degussa GmbH, Essen,
Niemcy Wpisano: Evonik Operations GmbH, Essen, Niemcy
(11) 2557100 A. Wykreślono: Evonik Degussa GmbH, Essen,
Niemcy Wpisano: Evonik Operations GmbH, Essen, Niemcy
(11) 2557101 A. Wykreślono: Evonik Degussa GmbH, Essen,
Niemcy Wpisano: Evonik Operations GmbH, Essen, Niemcy
(11) 2594396 A. Wykreślono: Evonik Degussa GmbH, Essen,
Niemcy Wpisano: Evonik Operations GmbH, Essen, Niemcy
(11) 2565884 A. Wykreślono: ABB Technology AG, Zürich,
Szwajcaria Wpisano: ABB Schweiz AG, Baden, Szwajcaria
(11) 2678322 A. Wykreślono: Evonik Degussa GmbH, Essen,
Niemcy Wpisano: Evonik Operations GmbH, Essen, Niemcy
(11) 2678280 A. Wykreślono: Evonik Degussa GmbH, Essen,
Niemcy Wpisano: Evonik Operations GmbH, Essen, Niemcy
(11) 2686289 A. Wykreślono: Evonik Degussa GmbH, Essen,
Niemcy Wpisano: Evonik Operations GmbH, Essen, Niemcy

(11) 2236451 A. Wykreślono: Remmert GmbH & Co. KG, Löhne, Niemcy Wpisano: Remmert Holding GmbH & Co. KG, Löhne,
Niemcy

(11) 2864346 A. Wykreślono: Synthon Biopharmaceuticals
B.V., Nijmegen, Holandia Wpisano: Byondis B.V., Nijmegen, Holandia

(11) 2236364 A. Wykreślono: Federal-Mogul S.A., Aubange,
Belgia Wpisano: Trico Belgium S.A., Aubange, Belgia

(11) 2782953 A. Wykreślono: Evonik Degussa GmbH, Essen,
Niemcy Wpisano: Evonik Operations GmbH, Essen, Niemcy
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(11) 2650192 A. Wykreślono: Wanzl Metallwarenfabrik
GmbH, Leipheim, Niemcy Wpisano: Wanzl GmbH & Co. KGaA, Leipheim, Niemcy
(11) 2754371 A. Wykreślono: Wanzl Metallwarenfabrik
GmbH, Leipheim, Niemcy Wpisano: Wanzl GmbH & Co. KGaA, Leipheim, Niemcy
(11) 2849573 A. Wykreślono: Unilever BCS Europe B.V., Rotterdam, Holandia Wpisano: Upfield Europe B.V., Rotterdam, Holandia
(11) 2925451 A. Wykreślono: Metso Minerals (France) SA,
Macon, Francja Wpisano: Metso Minerals (France) SAS, MACON,
Francja
(11) 2925451 A. Wykreślono: Metso Minerals (France) SAS,
Macon, Francja Wpisano: Metso France SAS, Macon, Francja
(11) 2925451 A. Wykreślono: Metso France SAS, Macon,
Francja Wpisano: Metso Minerals, Inc., Tampere, Finlandia
(11) 2951143 A. Wykreślono: Evonik Degussa GmbH, Essen,
Niemcy Wpisano: Evonik Operations GmbH, Essen, Niemcy
(11) 3021971 A. Wykreślono: Evonik Degussa GmbH,
Essen, Niemcy; MAGOTTEAUX INTERNATIONAL S.A., Vauxsous-Chèvremont, Belgia Wpisano: Evonik Operations GmbH,
Essen, Niemcy; MAGOTTEAUX INTERNATIONAL S.A., Vaux-sousChèvremont, Belgia
(11) 3060036 A. Wykreślono: AMVAC C.V., Newport Beach,
Stany Zjednoczone Ameryki Wpisano: AMVAC Hong Kong Limited,
Hongkong, Hongkong
(11) 2907723 A. Wykreślono: Wanzl Metallwarenfabrik
GmbH, Leipheim, Niemcy Wpisano: Wanzl GmbH & Co. KGaA, Leipheim, Niemcy
(11) 3181571 A. Wykreślono: Evonik Degussa GmbH, Essen,
Niemcy Wpisano: Evonik Operations GmbH, Essen, Niemcy
(11) 2948184 A. Wykreślono: Synthon Biopharmaceuticals
B.V., Nijmegen, Holandia Wpisano: Byondis B.V., Nijmegen, Holandia
(11) 3326435 A. Wykreślono: Min, Hao, Nanjing, Chiny Wpisano: Nanjing Easthouse Electrical Co., Ltd., Nanjing, Chiny
(11) 3069735 A. Wykreślono: Synthon Biopharmaceuticals
B.V., Nijmegen, Holandia Wpisano: Byondis B.V., Nijmegen, Holandia
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OGŁOSZENIA
SPROSTOWANIA OPISÓW PATENTOWYCH
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer udzielonego prawa
oraz informację o sprostowaniu.
(B1) 230225 Postanowiono opis patentowy ponownie wydrukować – w miejsce uprawnionych: UNIWERSYTET IM. ADAMA
MICKIEWICZA W POZNANIU, Poznań, Polska UNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH, Katowice, Polska INSTYTUT METALI NIEŻELAZNYCH, Gliwice, Polska, wstawić: UNIWERSYTET IM. ADAMA
MICKIEWICZA W POZNANIU, Poznań, Polska UNIWERSYTET ŚLĄSKI
W KATOWICACH, Katowice, Polska SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ
– INSTYTUT METALI NIEŻELAZNYCH, Gliwice, Polska
(B1) 231405 Postanowiono opis patentowy ponownie wydrukować ze względu na stwierdzone błędy drukarskie.
(B1) 232985 Postanowiono opis patentowy ponownie wydrukować – w miejsce uprawnionego: FOUNDRE NET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź, Polska, wstawić: COLIAN
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opatówek,
Polska
(B1) 233637 Postanowiono opis patentowy ponownie wydrukować ze względu na błąd w nazwisku jednego z twórców: jest
“EWELINA KUSIAK-NAJMAN, Szczecin, PL”, powinno być “EWELINA
KUSIAK-NEJMAN, Szczecin, PL”
(B1) 234252 Postanowiono opis patentowy ponownie wydrukować ze względu na błąd w nazwisku jednego z twórców: jest
“EWELINA KUSIAK-NAJMAN, Szczecin, PL” powinno być “EWELINA
KUSIAK-NEJMAN, Szczecin, PL”
(B1) 234501 Postanowiono opis patentowy ponownie wydrukować ze względu na omyłkę w części dotyczącej wskazania pełnomocnika – poz. (74)
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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 71 788 do nr 71 810 oraz nr 71 468)

(Y1) (11) 71806
(41) 2020 05 18
(51) A01F 15/07 (2006.01)
A01F 15/00 (2006.01)
B65B 11/04 (2006.01)
(21) 127792
(22) 2018 11 14
(72) ALEKSANDROWICZ ROMAN, Sokółka (PL); JAKUBOWSKI
ŁUKASZ, Kleszczele (PL)
(73) METAL-FACH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sokółka (PL)
(54) Automatyczna owijarka do bel
(Y1) (11) 71805
(41) 2020 03 09
(51) A01G 9/12 (2006.01)
A01G 17/08 (2006.01)
B25B 25/00 (2006.01)
(21) 127556
(22) 2018 08 24
(72) WOJTALA BERNARD, Warka (PL)
(73) WOJTALA BERNARD SAD-WAR, Piaseczno (PL)
(54) Napinacz do drutu
(Y1) (11) 71810
(41) 2020 02 10
(51) A45D 29/22 (2006.01)
(21) 128439
(22) 2019 07 25

(72) HOLIK BARTŁOMIEJ, Gliwice (PL)
(73) HOLIK BARTŁOMIEJ, Gliwice (PL)
(54) Podkładka pod dłoń lub stopę do zabiegów kosmetycznych
lub leczniczych
(Y1) (11) 71793
(41) 2020 07 27
(51) A47G 7/02 (2006.01)
E04H 13/00 (2006.01)
(21) 127955
(22) 2019 01 14
(72) KASZYCKI JANUSZ, Rogoźnica (PL)
(73) KASZYCKI JANUSZ DOREX HANDEL ARTYKUŁAMI
PRZEMYSŁOWYMI EXPORT-IMPORT, Rzeszów (PL)
(54) Konstrukcja zamocowania pojemnika na płycie nagrobnej
(Y1) (11) 71803
(41) 2020 07 13
(51) A61B 17/3201 (2006.01)
A61B 17/04 (2006.01)
(21) 127938
(22) 2018 12 31
(72) PUCZYŃSKI WITALIS, Białystok (PL)
(73) CHM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Lewickie (PL)
(54) Nożyczki z dociskiem sprężystym do zdejmowania szwów chirurgicznych
(Y1) (11) 71794
(41) 2020 07 13
(51) B01D 45/12 (2006.01)
F24C 15/20 (2006.01)
(21) 127943
(22) 2019 01 04
(72) FROM KONRAD, Warszawa (PL)
(73) STALGAST RADOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(54) Filtr okapu kuchennego

Nr 3/2021
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(Y1) (11) 71795
(41) 2020 06 29
(51) B23D 15/06 (2006.01)
B23D 33/00 (2006.01)
(21) 127909
(22) 2018 12 19
(72) LESZCZYŃSKI JACEK, Częstochowa (PL); RYGAŁ ROMAN,
Częstochowa (PL); RYGAŁ JAKUB, Częstochowa (PL)
(73) MAGNETO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Częstochowa (PL)
(54) Narzędzie do cięcia blachy elektrotechnicznej
(Y1) (11) 71789
(41) 2020 01 02
(51) B23K 9/028 (2006.01)
B23K 9/32 (2006.01)
(21) 127421
(22) 2018 06 25
(72) ŻDANIUK PRZEMYSŁAW, Marcinowice (PL)
(73) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWOHANDLOWE INTER-CASTOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Połupin (PL)
(54) Obrotowa osłona gazowa
(Y1) (11) 71791
(41) 2019 10 21
(51) B28B 1/16 (2006.01)
B28B 23/04 (2006.01)
E04C 5/07 (2006.01)
(21) 127214
(22) 2018 04 10
(72) WĘGLORZ MAREK, Cieszyn (PL); KOTALA BERNARD, Racibórz (PL)
(73) POLITECHNIKA ŚLĄSKA, Gliwice (PL)
(54) Stanowisko do wykonania cienkościennych płyt betonowych
zbrojonych siatkami tekstylnymi
(Y1) (11) 71801
(41) 2020 03 23
(51) B60P 3/06 (2006.01)
B60P 1/64 (2006.01)
(21) 127630
(22) 2018 09 18
(72) GNIOT KAZIMIERZ, Kurznie (PL)
(73) GNIOTPOL TRAILERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kurznie (PL)
(54) Pojazd z urządzeniem do przewozu wózków widłowych
(Y1) (11) 71796
(41) 2018 11 05
(51) B65D 5/42 (2006.01)
B60R 13/10 (2006.01)
B21D 22/04 (2006.01)
(21) 127363
(22) 2016 10 21
(30) 201610100929 2016 01 20
DE
(86) 2016 10 21
PCT/EP16/75372
(87) 2017 07 27
WO17/125175
(72) WOLLENWEBER THOMAS, Siegen (DE); KÖLSCH JÖRG,
Wilnsdorf (DE)
(73) UTSCH ERICH AG, Siegen (DE)
(54) Pojemnik opakowaniowy na płyty do tablic rejestracyjnych
(Y1) (11) 71797
(41) 2018 01 03
(51) B65D 35/08 (2006.01)
B32B 27/32 (2006.01)
B32B 27/18 (2006.01)
B29K 505/14 (2006.01)
B65D 65/40 (2006.01)
(21) 125263
(22) 2016 06 24
(72) KISIELIŃSKI MICHAŁ, Warszawa (PL)
(73) WITOPLAST KISIELIŃSCY SPÓŁKA JAWNA, Warszawa (PL)
(54) Tuba opakowania do przechowywania preparatów kosmetycznych lub parafarmaceutycznych wykonana z laminatu siedmiowarstwowego
(Y1) (11) 71809
(41) 2020 07 13
(51) B65D 88/74 (2006.01)

(21)
(72)
(73)
(54)

B65D 88/12 (2006.01)
B09B 1/00 (2006.01)
127951
(22) 2019 01 09
MEGGER GRZEGORZ, Nakło nad Notecią (PL)
MEGGER GRZEGORZ, Nakło nad Notecią (PL)
Płyta separująca kontenera przechylnego

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

(11) 71790
(41) 2020 06 29
B65G 13/00 (2006.01)
127901
(22) 2018 12 17
LEWANDOWSKI ROBERT, Poznań (PL)
LEWANDOWSKI ROBERT, Poznań (PL)
Przenośnik rolkowy grawitacyjny

29

(Y1) (11) 71802
(41) 2020 02 10
(51) E01C 19/46 (2006.01)
E01C 19/50 (2006.01)
E01C 11/02 (2006.01)
E04F 15/02 (2006.01)
E04F 15/024 (2006.01)
E04G 21/14 (2006.01)
(21) 127512
(22) 2018 08 03
(72) GAWRON MAREK, Ostre (PL)
(73) RENOPLAST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Żywiec (PL)
(54) Podkładka modułowa do podpierania struktur nawierzchni
(Y1) (11) 71792
(41) 2020 05 18
(51) E04C 1/40 (2006.01)
E04C 1/41 (2006.01)
E04B 2/14 (2006.01)
(21) 127802
(22) 2018 11 17
(72) MICHALAK JERZY, Stara Łomża przy Szosie (PL); WIEREMIEJUK
DARIUSZ, Białystok (PL); CHOJNOWSKI JACEK, Łomża (PL)
(73) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI BETONÓW PREFBET
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Śniadowo (PL)
(54) Element murowy
(Y1) (11) 71468
(41) 2020 09 21
(51) E21D 11/22 (2006.01)
E21D 11/18 (2006.01)
(21) 128110
(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)
(51)
(21)
(72)
(73)
(54)

(11) 71804
(41) 2018 10 22
F17D 3/01 (2006.01)
126286
(22) 2017 04 19
BUDZYŃSKI ADAM, Poznań (PL)
BUDZYŃSKI ADAM, Poznań (PL)
Stacja gazowa

(Y1) (11) 71800
(41) 2016 11 07
(51) F21S 8/00 (2006.01)
F21V 17/08 (2006.01)
F21V 5/00 (2015.01)
F21Y 101/02 (2006.01)
(21) 124037
(22) 2015 05 05
(72) OSET ANDRZEJ, Krzepice (PL)
(73) OSET ANDRZEJ, Krzepice (PL)
(54) Ledowa nakładka na lampę
(Y1) (11) 71807
(41) 2020 06 29
(51) F24F 1/039 (2019.01)
(21) 127906
(22) 2018 12 19

30
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(72) SOSNOWSKI RADOSŁAW, Warszawa (PL)
(73) SYSTEMY SCA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin (PL)
(54) Przystawka do chłodzenia adiabatycznego do klimatyzatora
(Y1) (11) 71788
(41) 2018 08 27
(51) F24H 9/18 (2006.01)
F24H 1/36 (2006.01)
F23M 9/06 (2006.01)
(62) 420585
(21) 128756
(22) 2017 02 20
(72) MOCEK ŁUKASZ, Pleszew (PL)
(73) MOCEK ŁUKASZ, Pleszew (PL)
(54) Kocioł wodny centralnego ogrzewania
(Y1) (11) 71798
(41) 2019 03 25
(51) F25D 21/14 (2006.01)
F25D 21/02 (2006.01)
(21) 127312
(22) 2018 05 09
(30) 2017-34131
2017 09 22
CZ
(72) RUML JAN, Praha (CZ)
(73) RGT s.r.o, Králův Dvůr (CZ)
(54) Miska odparowania kondensatu

(Y1) (11) 71808
(41) 2020 06 29
(51) H01R 4/22 (2006.01)
H01R 11/12 (2006.01)
(21) 127907
(22) 2018 12 21
(72) TOMASZEK BOGDAN, Łódź (PL)
(73) ZAKŁAD APARATURY ELEKTRYCZNEJ ERGOM SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź (PL)
(54) Półfabrykat końcówki kablowej

2

1

2

71809
71809*
71790
71802
71802*
71802*
71792*
71791*
71792
71792*
71802*
71802*
71802*
71793*
71468
71468*

F17D 3/01 (2006.01)
F21S 8/00 (2006.01)
F21V 17/08 (2006.01)
F21V 5/00 (2015.01)
F21Y 101/02 (2006.01)
F23M 9/06 (2006.01)
F24C 15/20 (2006.01)
F24F 1/039 (2019.01)
F24H 9/18 (2006.01)
F24H 1/36 (2006.01)
F25D 21/14 (2006.01)
F25D 21/02 (2006.01)
G01B 7/16 (2006.01)
H01G 2/14 (2006.01)
H01R 4/22 (2006.01)
H01R 11/12 (2006.01)

71804
71800
71800*
71800*
71800*
71788*
71794*
71807
71788
71788*
71798
71798*
71799
71799*
71808
71808*

Symbol
MKP

Nr prawa
ochronn.	

Symbol
MKP

Nr prawa
ochronn.	

Symbol
MKP

71468
71788
71789
71790
71791
71792
71793
71794
71795
71796
71797
71798

E21D 11/22 (2006.01)
F24H 9/18 (2006.01)
B23K 9/028 (2006.01)
B65G 13/00 (2006.01)
B28B 1/16 (2006.01)
E04C 1/40 (2006.01)
A47G 7/02 (2006.01)
B01D 45/12 (2006.01)
B23D 15/06 (2006.01)
B65D 5/42 (2006.01)
B65D 35/08 (2006.01)
F25D 21/14 (2006.01)

71799
71800
71801
71802
71803
71804
71805
71806
71807
71808
71809
71810

G01B 7/16 (2006.01)
F21S 8/00 (2006.01)
B60P 3/06 (2006.01)
E01C 19/46 (2006.01)
A61B 17/3201 (2006.01)
F17D 3/01 (2006.01)
A01G 9/12 (2006.01)
A01F 15/07 (2006.01)
F24F 1/039 (2019.01)
H01R 4/22 (2006.01)
B65D 88/74 (2006.01)
A45D 29/22 (2006.01)

DECYZJE O ODMOWIE UDZIELENIA PRAWA,
WYDANE PO OGŁOSZENIU O ZGŁOSZENIU

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

1

B65D 88/74 (2006.01)
B65D 88/12 (2006.01)
B65G 13/00 (2006.01)
E01C 19/46 (2006.01)
E01C 19/50 (2006.01)
E01C 11/02 (2006.01)
E04B 2/14 (2006.01)
E04C 5/07 (2006.01)
E04C 1/40 (2006.01)
E04C 1/41 (2006.01)
E04F 15/02 (2006.01)
E04F 15/024 (2006.01)
E04G 21/14 (2006.01)
E04H 13/00 (2006.01)
E21D 11/22 (2006.01)
E21D 11/18 (2006.01)

INDEKS NUMEROWY
UDZIELONYCH PRAW OCHRONNYCH

(Y1) (11) 71799
(41) 2020 03 09
(51) G01B 7/16 (2006.01)
H01G 2/14 (2006.01)
(21) 127569
(22) 2018 08 28
(72) JACKIEWICZ JACEK, Mińsk Mazowiecki (PL)
(73) ELEKTROMETAL ENERGETYKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(54) Czujnik puchnięcia obudowy kondensatorów

Symbol
MKP

Nr 3/2021

Nr prawa
ochronn.

1

2

1

2

A01F 15/07 (2006.01)
A01F 15/00 (2006.01)
A01G 9/12 (2006.01)
A01G 17/08 (2006.01)
A45D 29/22 (2006.01)
A47G 7/02 (2006.01)
A61B 17/3201 (2006.01)
A61B 17/04 (2006.01)
B01D 45/12 (2006.01)
B09B 1/00 (2006.01)
B21D 22/04 (2006.01)
B23D 15/06 (2006.01)
B23D 33/00 (2006.01)
B23K 9/028 (2006.01)

71806
71806*
71805
71805*
71810
71793
71803
71803*
71794
71809*
71796*
71795
71795*
71789

B23K 9/32 (2006.01)
B25B 25/00 (2006.01)
B28B 1/16 (2006.01)
B28B 23/04 (2006.01)
B29K 505/14 (2006.01)
B32B 27/32 (2006.01)
B32B 27/18 (2006.01)
B60P 3/06 (2006.01)
B60P 1/64 (2006.01)
B60R 13/10 (2006.01)
B65B 11/04 (2006.01)
B65D 5/42 (2006.01)
B65D 35/08 (2006.01)
B65D 65/40 (2006.01)

71789*
71805*
71791
71791*
71797*
71797*
71797*
71801
71801*
71796*
71806*
71796
71797
71797*

* Prawo ochronne oznaczone więcej niż jednym symbolem klasyfikacyjnym.

Ogłoszenie dotyczące tego prawa ochronnego można znaleźć pod symbolem
klasyfikacyjnym odpowiadającym numerowi bez gwiazdki.

Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer zgłoszenia wzoru
użytkowego, numer zgłoszenia macierzystego dla zgłoszeń wydzielonych lub przekształconych ze zgłoszenia wynalazku oraz numer
i rok wydania Biuletynu Urzędu Patentowego, w którym zgłoszenie
zostało ogłoszone.
(U1) (21) 123186
(U1) (21) 126890
(U1) (21) 126911

26/2015
09/2019
09/2020

(U1) (21) 127123
(U1) (21) 127480

20/2019
03/2020

DECYZJE O UMORZENIU POSTĘPOWANIA
W SPRAWIE UDZIELENIA PRAWA,
WYDANE PO OGŁOSZENIU O ZGŁOSZENIU
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer zgłoszenia wzoru użytkowego, numer zgłoszenia macierzystego dla zgłoszeń wydzielonych lub przekształconych ze zgłoszenia wynalazku oraz numer i rok wydania Biuletynu Urzędu Patentowego, w którym zgłoszenie
zostało ogłoszone.
(U1) (21) 126387
(U1) (21) 126401
(U1) (21) 126402

25/2018
26/2018
26/2018

(U1) (21) 126403
(U1) (21) 126404
(U1) (21) 127355

26/2018
26/2018
25/2019

Nr 3/2021
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DECYZJE STWIERDZAJĄCE
WYGAŚNIĘCIE DECYZJI O UDZIELENIU PRAWA
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer zgłoszenia wzoru
użytkowego, numer zgłoszenia macierzystego dla zgłoszeń wydzielonych lub przekształconych ze zgłoszenia wynalazku oraz numer i
rok wydania Biuletynu Urzędu Patentowego, w którym zgłoszenie
zostało ogłoszone.
(U1) (21) 125956 16/2018

31

32
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Nr 3/2021

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)

14-01
(11) 26658
(22) 2020 09 17
(21) 28918
ORZECHOWSKI MACIEJ SONIC LINE, Leoncin (PL)
ORZECHOWSKI MACIEJ
Kolumna głośnikowa

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

32-00
(11) 26659
(22) 2020 10 02
PAWLIK AGATA AGATA, Częstochowa (PL)
PAWLIK AGATA
Wzór graficzny

(od nr 26 656 do nr 26 683)
(51)
(73)
(72)
(54)
(55)

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

10-06
(11) 26656
(22) 2020 12 15
STRZELECKI MICHAŁ MICHUMEDIA, Raków (PL)
STRZELECKI MICHAŁ
Klosz do markera karpiowego.

(21) 29213

(21) 29000

08-06
(11) 26657
(22) 2020 06 18
(21) 28670
MARCINKOWSKI MATEUSZ CREATIVE PARTS, Częstochowa (PL)
MARCINKOWSKI MATEUSZ
Nakładka na klamkę

(51) 01-01
(11) 26660
(22) 2020 09 09
(21) 28901
(73) ROGAL WŁODZIMIERZ FIRMA PRODUKCYJNO-HANDLOWA
OBLATUM, Wolbrom (PL)

Nr 3/2021
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(51) 09-05
(11) 26663
(22) 2020 09 09
(21) 28897
(73) XL-TAPE-INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kielce (PL)
(72) STARZOMSKI PIOTR
(54) Opakowane taśmy ochronnej lakierniczej
(55)

(72) ROGAL WŁODZIMIERZ
(54) Opłatek
(55)

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

19-08
(11) 26661
(22) 2020 09 10
HELIO SPÓŁKA AKCYJNA, Wyględy (PL)
MILUTINA KSENIA
Etykieta opakowań produktów spożywczych

33

(21) 28902

(51) 09-05
(11) 26662
(22) 2020 09 09
(21) 28896
(73) XL-TAPE-INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kielce (PL)
(72) STARZOMSKI PIOTR
(54) Opakowane taśmy ochronnej malarskiej
(55)

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

09-03
(11) 26664
(22) 2020 06 12
(21) 28666
JACHIMCZUK MARIUSZ EDGARD, Warszawa (PL)
JACHIMCZUK MARIUSZ
Opakowanie narzędzia dydaktycznego

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

21-03
(11) 26665
(22) 2020 08 13
WOJTASIK WOJCIECH, Piotrków Trybunalski (PL)
WOJTASIK WOJCIECH
Poszycie siedziska huśtawki ogrodowej

(21) 28840

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

30-06
(11) 26666
(22) 2020 09 16
PRASKA IZABELA, Kaniów (PL)
PRASKA IZABELA
Sufitowa półka dla kota

(21) 28931

34
(51)
(73)
(72)
(54)
(55)
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30-06
(11) 26667
(22) 2020 09 16
PRASKA IZABELA, Kaniów (PL)
PRASKA IZABELA
Półka dla kota

(51) 20-01
(11) 26668
(22) 2020 09 10
(73) EURO-EKOL MYJNIE BEZDOTYKOWE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Łódź (PL)
(72) ANCEROWICZ MARIUSZ
(54) Automat do sprzedaży ściereczek
(55)

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

19-08
(11) 26669
(22) 2020 09 10
HELIO SPÓŁKA AKCYJNA, Wyględy (PL)
ZAMOJSKI KRZYSZTOF
Etykieta opakowań produktów spożywczych

(21) 28932

Nr 3/2021

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

19-08
(11) 26670
(22) 2020 09 10
HELIO SPÓŁKA AKCYJNA, Wyględy (PL)
SZUMIELEWICZ IWONA
Etykieta opakowań produktów spożywczych

(21) 28904

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

02-04
(11) 26671
(22) 2020 08 31
PISAREK ADAM BEYCO, Częstochowa (PL)
PISAREK ADAM
Buty

(21) 28917

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

02-04
(11) 26672
(22) 2020 09 21
PISAREK ADAM BEYCO, Częstochowa (PL)
PISAREK MAŁGORZATA, PISAREK ADAM
Buty

(21) 28924

(21) 28906

(21) 28903

(51) 26-01
(11) 26673
(22) 2020 06 29
(21) 28695
(73) LEWANDOWSKI MAREK ZAKŁAD WIELOBRANŻOWY LEMAR,
Wrzosowa (PL)
(72) LEWANDOWSKI MARCIN
(54) Lampion
(55)

Nr 3/2021
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(51) 14-03
(11) 26674
(22) 2020 09 28
(21) 28972
(73) PROXIMA SPÓŁKA JAWNA W. M. FREDRYCH, M. FREDRYCH,
Toruń (PL)
(72) FREDRYCH WITOLD MICHAŁ
(54) Sterowniki radiowe
(55)

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

08-05
(11) 26675
(22) 2020 09 22
(21) 28929
BEDNARZ JACEK ZAKŁAD OGÓLNO BUDOWLANY, Oborniki (PL)
BEDNARZ JACEK
Sito malarskie

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

06-01
(11) 26676
(22) 2020 09 15
ROŻEK ANDRZEJ, Glinno (PL)
ROŻEK ANDRZEJ
Hoker

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

20-03
(11) 26677
(22) 2020 07 29
CZYWILSKI BARTOSZ PRO CRAFT, Opole (PL)
CZYWILSKI BARTOSZ
Panel dekoracyjny na medale

35

(51) 06-02
(11) 26678
(22) 2020 11 10
(21) 29132
(73) SEKUŁA ANNA PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWOUSŁUGOWO-PRODUKCYJNE SEART, Kotlice (PL)
(72) SEKUŁA ANNA
(54) Łóżka
(55)

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

24-04
(11) 26679
(22) 2020 12 10
(21) 29204
MILKA-IWANIEC ALEKSANDRA, Bogucin Mały (PL)
MILKA-IWANIEC ALEKSANDRA
Gryzak dziecięcy

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

25-01
(11) 26680
(22) 2020 10 20
KULIG ZOFIA TERRA IGNIS, Stalowa Wola (PL)
PATINO JOSE, KULIG ZOFIA
Kafel ceramiczny

(21) 29060

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

25-01
(11) 26681
(22) 2020 10 20
KULIG ZOFIA TERRA IGNIS, Stalowa Wola (PL)
PATINO JOSE, KULIG ZOFIA
Kafel ceramiczny

(21) 29061

(21) 28919

(21) 28797

36
(51)
(73)
(72)
(54)
(55)
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25-01
(11) 26682
(22) 2020 10 20
KULIG ZOFIA TERRA IGNIS, Stalowa Wola (PL)
PATINO JOSE, KULIG ZOFIA
Kafel ceramiczny

(21) 29062

(11) 21663
(11) 21892
(11) 22038
(11) 22039
(11) 22239

Nr 3/2021

2019 09 29
2019 09 15
2019 09 23
2019 09 23
2019 09 09

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

REJESTRACJA MIĘDZYNARODOWA
UZNANA NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
(51) 06-03
(11) 26683
(22) 2020 08 28
(21) 28874
(73) AKTIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Sosnowiec (PL)
(72) TRZEBIŃSKI ARKADIUSZ
(54) Biurko
(55)

Poniższe zestawienie zawiera kolejno: symbol klasy wzoru przemysłowego, numer prawa z rejestracji międzynarodowej, datę rejestracji
międzynarodowej, datę publikacji rejestracji międzynarodowej, nazwisko i imię lub nazwę uprawnionego, określenie przedmiotu wzoru,
rysunek wzoru lub fotografię wzoru.
(51) 09-01 (11) DM/209213 (15) 06.07.2020 (45) 08.01.2021
(73) Ganten (Shenzhen) Food and Beverage Group Co., Ltd.,
Via dei Bossi 4, 20121 Milano (IT)
(54) 1. Butelka do napojów
(55)

1.1

1.2

1.3

1.5

1.4

1.6

1.7

WYGAŚNIĘCIE PRAWA
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer wygasłego prawa
z rejestracji, datę wygaśnięcia oraz zakres wygaśnięcia.
(11) 09077
(11) 21377
(11) 21378
(11) 21380
(11) 21381
(11) 21382
(11) 21386
(11) 21389
(11) 21428
(11) 21431
(11) 21432
(11) 21438
(11) 21439
(11) 21440
(11) 21468
(11) 21469
(11) 21470
(11) 21476
(11) 21477
(11) 21478
(11) 21479
(11) 21480
(11) 21486
(11) 21487
(11) 21493
(11) 21494
(11) 21661
(11) 21662

2019 09 15
2019 09 17
2019 09 18
2019 09 23
2019 09 23
2019 09 23
2019 09 25
2019 09 30
2019 09 08
2019 09 08
2019 09 08
2019 09 29
2019 09 29
2019 09 29
2019 09 16
2019 09 16
2019 09 25
2019 09 01
2019 09 01
2019 09 04
2019 09 29
2019 09 29
2019 09 18
2019 09 22
2019 09 05
2019 09 30
2019 09 22
2019 09 22

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

(51) 26-06 (11) DM/209245 (15) 09.07.2020 (45) 15.01.2021
(73) Volvo Car Corporation, Assar Gabrielssons väg,
405 31 Göteborg (SE)
(54) 1.-2. Reflektor do pojazdów
(55)

1.1

1.2

1.4

1.3

1.5

2.1

1.6

2.2

2.5

1.7

2.3

2.6

2.4

2.7

Nr 3/2021
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(51) 12-16 (11) DM/209246 (15) 09.07.2020 (45) 15.01.2021
(73) Volvo Car Corporation, Assar Gabrielssons väg,
405 31 Göteborg (SE)
(54) 1.-2. Spojler do pojazdów, 3.-4. Osłona czołowa do pojazdów,
5-8. Zderzak do pojazdów
(55)
1.1
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(51) 11-02 (11) DM/211955 (15) 18.03.2020 (45) 08.01.2021
(73) „Sad Radosti” LLC, Tenistaya street, 8, RU-404181
Chapurniki station, Svetloyarskiy district, Volgograd region (RU)
(54) 1. Kula dekoracyjna
(55)

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

2.1

1.1

1.2

1.4

1.5

1.3

1.7

2.2

2.3

1.6

2.4

2.5

3.1

2.6

3.2

2.7

3.3

3.4

(51) 23-04 (11) DM/212039 (15) 10.12.2020 (45) 15.01.2021
(73) „TEHNOEXPORT” d.o.o., Jovana Popovića 43, 22320 Inđija (RS)
(54) Okrągły tłumik dźwięku do systemów wentylacyjnych
(55)

1.1

1.2

1.5
3.5

4.1

3.6

4.2

3.7

4.3

4.5

4.4

4.6

5.1

5.6

5.7

6.1

6.2

6.3

6.5

7.1

4.7

5.4
5.5

1.

6.4

6.6

6.7

7.2

7.4

8.1

8.4

7.3
7.5

7.6

7.7

8.2

8.3

8.5

8.6

8.7

1.4

1.6

(51) 20-03 (11) DM/212050 (15) 19.10.2020 (45) 15.01.2021
(73) DRUŠTVO ZA TRGOVINU I USLUGE SALVEO DOO BEOGRAD,
Tošin Bunar 272, 11000 Belgrade (RS)
(54) 1. Stojak wystawowy
(55)

5.2

5.3

1.3
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Nr 3/2021

D. ZNAKI TOWAROWE
Cyfrowe kody identyfikacyjne (wg normy WIPO ST. 60), które poprzedzają informacje dotyczące znaków towarowych oznaczają:

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

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

PRAWA OCHRONNE
NA ZNAKI TOWAROWE
UDZIELONE PRAWA
(od nr 331 971 do nr 332 536)

(111) 331971
(220) 2020 05 20
(210) 513655
(151) 2020 10 15
(441) 2020 06 29
(732) SOBIANEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Parczew (PL)
(540) (znak słowny)
(540) TYTAN
(510), (511) 1 węgiel, węgiel kamienny, węgiel aktywny, węgiel
granulowany, węgiel do celów przemysłowych, węgiel drzewny
do celów ogrodniczych, 4 węgiel, węgiel drzewny jako paliwo, miał
węglowy [paliwo], ekologiczne paliwa węglowe, paliwa na bazie
miału węglowego, mieszaniny węgla z biomasą, mieszaniny węgla
z odpadami, pył węglowy jako paliwo, węgiel kamienny, ekogroszek,
35 usługi sprzedaży detalicznej, hurtowej, on-line w dziedzinie towarów, takich jak: węgiel, węgiel kamienny, węgiel aktywny, węgiel
granulowany, węgiel do celów przemysłowych, węgiel drzewny
do celów ogrodniczych, węgiel drzewny jako paliwo, miał węglowy
[paliwo], ekologiczne paliwa węglowe, paliwa na bazie miału węglowego, mieszaniny węgla z biomasą, mieszaniny węgla z odpadami,
pył węglowy jako paliwo, ekogroszek, zarządzanie sprzedażą w zakresie węgla, ekologicznych paliw węglowych i paliw kopalnych, 39
dystrybucja, transport i magazynowanie węgla kamiennego, ekologicznych paliw węglowych oraz paliw kopalnych, konfekcjonowanie
węgla, ekologicznych paliw węglowych w pojemniki, oraz worki, 40

obróbka i przetwarzanie węgla, paliw kopalnych, ekologicznych paliw węglowych.

(111) 331972
(220) 2020 05 20
(210) 513656
(151) 2020 10 15
(441) 2020 06 29
(732) SMP AGRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) AdControl pH
(540)

(591) biały, ciemnoróżowy
(531) 01.15.15, 05.03.15, 26.01.03, 26.01.16, 27.05.01, 29.01.12
(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) 331973
(220) 2020 05 20
(210) 513658
(151) 2020 10 15
(441) 2020 06 29
(732) SMP AGRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)

Nr 3/2021
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(540) APPLICO
(540)

(591) czarny, zielony, biały
(531) 26.01.06, 01.15.15, 26.11.25, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 1 adjuwanty nieprzeznaczone do celów medycznych lub
weterynaryjnych, chemiczne środki wspomagające do użytku w rolnictwie, chemiczne środki wspomagające do użytku w ogrodnictwie,
5 pestycydy rolnicze, pestycydy do celów ogrodniczych, pestycydy.
(111) 331974
(220) 2020 05 19
(151) 2020 10 15
(441) 2020 06 29
(732) INFERMEDICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Symptomate
(540)

(210) 513666

(591) biały, ciemnoszary, niebieski
(531) 26.01.01, 26.01.16, 24.17.09, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 oprogramowanie sprzętowe, komputerowe oprogramowanie użytkowe, programy komputerowe [oprogramowanie
do pobrania], oprogramowanie komputerowe do kompresji danych,
oprogramowanie komputerowe do przesyłania danych, oprogramowanie komputerowe umożliwiające wyszukiwanie danych, oprogramowanie komputerowe do zarządzania dokumentami, oprogramowanie komputerowe do bezprzewodowego dostarczania
treści, interaktywne oprogramowanie komputerowe umożliwiające
wymianę informacji, oprogramowanie komputerowe umożliwiające
udostępnianie informacji za pomocą sieci łączności, oprogramowanie komputerowe do wykorzystania w systemach wspomagających
podejmowania decyzji medycznych, oprogramowanie do przeszukiwania i odnajdowania informacji za pośrednictwem sieci komputerowej, API w informatycznych rozwiązaniach medycznych,
urządzenia sztucznej inteligencji w rozwiązaniach informatycznych
dla medycyny i usług medycznych, oprogramowanie do zdalnej
diagnostyki, oprogramowanie komputerowe zdolne do rozumienia i analizy zapytań człowieka i formułowania na nie odpowiedzi,
oprogramowanie komputerowe, które na podstawie danych jest
zdolne do wnioskowania w sposób naśladujący myślenie człowieka, oprogramowanie wspomagające podejmowanie decyzji w dziedzinie medycyny w oparciu o “inteligentny system wspomagania
decyzji”, inteligentny system komputerowy wspomagania decyzji
w dziedzinie medycyny, oprogramowanie komputerowe do użytku
w podręcznych przenośnych elektronicznych urządzeniach cyfrowych oraz innych użytkowych urządzeniach elektronicznych, 42
usługi diagnostyki komputerowej, przygotowywanie programów
komputerowych do przetwarzania danych, wypożyczanie oprogramowania komputerowego, projektowanie, instalacja, aktualizacja
i wdrażanie oprogramowania komputerowego w dziedzinie rozwiązań medycznych, projektowanie, instalacja, aktualizacja i wynajem
interfejsu programowania aplikacji (API) do użytku ze sprzętem informatycznym w dziedzinie rozwiązań medycznych, oprogramowanie komputerowe do użytku jako interfejs programowania aplikacji
(API), projektowanie oprogramowania komputerowego, instalacja
oprogramowania komputerowego, aktualizowanie oprogramowania komputerowego, diagnozowanie błędów w oprogramowaniu
komputerowym, projektowanie i opracowywanie aparatury diagnostycznej, projektowanie aparatury i sprzętu diagnostycznego, projektowanie i opracowywanie medycznej aparatury diagnostycznej,
projektowanie, instalacja, aktualizacja i wdrażanie oprogramowania
komputerowego zdolnego do rozumienia i analizy zapytań człowieka i formułowania na nie odpowiedzi, oprogramowanie jako usługa

39

[SaaS], chmura obliczeniowa, 44 przeprowadzanie diagnozy chorób,
usługi medyczne do celów diagnostyki chorób ciała człowieka, analiza zachowania do celów medycznych, badania medyczne, badania
w zakresie diagnozy stanu zdrowia, doradztwo dotyczące ochrony
zdrowia, informacja medyczna, konsultacje medyczne, organizowanie leczenia medycznego, poradnictwo medyczne, profesjonalne
doradztwo w zakresie zdrowia, profesjonalne doradztwo w zakresie
ochrony zdrowia, udostępnianie informacji medycznej, udzielanie
informacji dotyczących medycyny, udzielanie informacji związanych z usługami medycznymi, usługi analiz medycznych związane
z leczeniem pacjentów, usługi doradcze i informacyjne w dziedzinie
zdrowia, usługi doradcze w zakresie opieki zdrowotnej, usługi doradcze związane z usługami medycznymi, usługi informacji medycznej
świadczone za pośrednictwem Internetu, usługi poradnictwa medycznego, usługi informacyjne w zakresie opieki medycznej, usługi
telemedyczne, usługi w zakresie analiz medycznych, usługi w zakresie wyszukiwania informacji medycznych, udzielanie informacji zdrowotnej, usługi analiz medycznych związane z diagnozowaniem i prognozowaniem dotyczącym nowotworów, usługi w zakresie leczenia
medycznego.

(111) 331975
(220) 2020 05 22
(210) 513800
(151) 2020 10 12
(441) 2020 06 29
(732) ERDE JSD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Poznań (PL)
(540) (znak słowny)
(540) BLACK CAT
(510), (511) 30 kawa, herbata, kakao i namiastki tych towarów, napoje na bazie kawy, napoje na bazie substytutów kawy, substytuty
kawy [na bazie zbóż lub cykorii], preparaty do sporządzania napojów
[na bazie kawy], substytuty herbaty, herbata nienaturalna, herbata
mrożona, herbaty ziołowe [napary], napoje sporządzone z herbaty, nielecznicze napoje na bazie herbaty, napoje na bazie herbaty
z owocowymi dodatkami smakowymi, cukry, naturalne słodziki, polewy cukiernicze i nadzienia, produkty pszczele, lód, lody spożywcze,
mrożone jogurty i sorbety, sól, przyprawy i dodatki smakowe, wypieki, wyroby cukiernicze, czekolada i desery, ziarna przetworzone,
skrobia i wyroby z tych towarów, preparaty do pieczenia i drożdże,
mąka, produkty mączne i zbożowe, ryż, tapioka, makarony, płatki
zbożowe, kasze spożywcze, chipsy [produkty zbożowe], sosy, sushi,
muesli, musztarda, majonez, bułka tarta, pizza, gotowe potrawy
na bazie ryżu lub makaronu, grzanki, 35 usługi sprzedaży towarów:
ekspresy oraz aparaty do kawy i akcesoria do nich, naboje/wkłady/
pady/kapsułki kawowe, szklanki, filiżanki, kubki, kawa, herbata, kakao i namiastki tych towarów, napoje na bazie kawy, napoje na bazie
substytutów kawy, substytuty kawy na bazie zbóż lub cykorii, preparaty do sporządzania napojów na bazie kawy, usługi sprzedaży towarów: substytuty herbaty, herbata nienaturalna, herbata mrożona,
herbaty ziołowe (napary), napoje sporządzone z herbaty, nielecznicze napoje na bazie herbaty, napoje na bazie herbaty z owocowymi
dodatkami smakowymi, cukry, naturalne słodziki, polewy cukiernicze i nadzienia, produkty pszczele, usługi sprzedaży towarów: lód,
lody spożywcze, mrożone jogurty i sorbety, sól, przyprawy i dodatki smakowe, wypieki, wyroby cukiernicze, czekolada i desery, ziarna przetworzone, skrobia, preparaty do pieczenia i drożdże, mąka,
produkty mączne i zbożowe, ryż, tapioka, makarony, płatki zbożowe, usługi sprzedaży towarów: kasze spożywcze, chipsy, sosy, sushi,
muesli, musztarda, majonez, bułka tarta, pizza, gotowe potrawy
na bazie ryżu lub makaronu, grzanki, torby na zakupy, zarządzanie
sklepami: detalicznymi, hurtowymi oraz internetowymi, doradztwo
gospodarcze związane z franchisingiem, zarządzanie biznesowe
przedsiębiorstwami franczyzowymi, 43 usługi kawiarni, usługi restauracyjne, usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, wypożyczanie
mebli, bielizny stołowej i zastawy stołowej.
(111) 331976
(220) 2020 05 22
(210) 513803
(151) 2020 10 12
(441) 2020 06 29
(732) WROCŁAWSKIE ZAKŁADY ZIELARSKIE HERBAPOL SPÓŁKA
AKCYJNA, Wrocław (PL)
(540) (znak słowny)
(540) ISLAHERB
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne, suplementy diety, spraye
do gardła [lecznicze], eliksiry do zapobiegania infekcjom gardła,

40
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ekstrakty roślinne i ziołowe do celów leczniczych, herbaty ziołowe
do celów leczniczych, leki ziołowe, preparaty ziołowe do celów medycznych, suplementy ziołowe, spraye ziołowe do celów medycznych, płyny do płukania jamy ustnej do celów medycznych, przeciwdrobnoustrojowe płyny do płukania jamy ustnej, pastylki do ssania
do celów farmaceutycznych, pastylki do ssania na gardło, pastylki
do ssania z dodatkiem cynku, pastylki na kaszel, ziołowo miodowe
pastylki do ssania na gardło.

(111) 331977
(220) 2020 05 22
(210) 513805
(151) 2020 10 12
(441) 2020 06 29
(732) WROCŁAWSKIE ZAKŁADY ZIELARSKIE HERBAPOL SPÓŁKA
AKCYJNA, Wrocław (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Pyrosal Immuno
(510), (511) 5 suplementy diety i preparaty dietetyczne, preparaty
farmaceutyczne, syropy dla dzieci, syropy do użytku farmaceutycznego, eliksiry do zapobiegania infekcjom gardła, płyny do płukania
jamy ustnej do celów medycznych [płyny do płukania gardła], spraye
do gardła [lecznicze], syrop na kaszel, leki dla ludzi, ekstrakty roślinne
i ziołowe do celów leczniczych, ekstrakty ziołowe do celów medycznych, herbaty ziołowe do celów leczniczych, leki ziołowe, preparaty
ziołowe do celów medycznych, spraye ziołowe do celów medycznych, suplementy ziołowe, preparaty farmaceutyczne do leczenia
chorób i zaburzeń układu odpornościowego, preparaty farmaceutyczne regulujące układ odpornościowy, preparaty farmaceutyczne
do zapobiegania zaburzeniom układu odpornościowego, syropy
wspomagające odporność, leki wzmacniające, suplementy diety
wspomagające odporność, syropy, syropy bezcukrowe.
(111) 331978
(220) 2020 05 23
(210) 513807
(151) 2020 10 12
(441) 2020 06 29
(732) MALITKA KONRAD, Ostrówiec (PL)
(540) (znak słowny)
(540) GEONATURAL
(510), (511) 1 suplementy chemiczne wykorzystywane do produkcji
witamin, stabilizatory do witamin, witaminy do użytku w produkcji
farmaceutyków, witaminy do użytku w produkcji żywności, 5 suplementy żywnościowe, suplementy odżywcze, suplementy diety dla
ludzi, suplementy diety dla zwierząt, preparaty witaminowe, dodatki witaminowe, preparaty zawierające witaminę K, suplementy
diety składające się z witamin, suplementy do celów medycznych,
dietetyczne, funkcjonalne i wzbogacane w substancje odżywcze,
suplementy do celów niemedycznych na bazie witamin, składników
mineralnych, mikroelementów, artykuły spożywcze dietetyczne,
funkcjonalne i wzbogacane w substancje odżywcze do celów niemedycznych na bazie witamin, składników mineralnych, mikroelementów, suplementy witaminowe, suplementy mineralne, suplementy
witaminowo-mineralne, żywność związana ze specjalną dietą do celów medycznych, wyroby cukiernicze do celów leczniczych, napoje
lecznicze, żywność dietetyczna do celów leczniczych, dietetyczne
napoje do celów medycznych, napoje z dodatkami dietetycznymi,
tabletki wzbogacone w witaminy i minerały, suplementy diety, leki,
środki spożywcze specjalnego przeznaczenia medycznego.
(111) 331979
(220) 2020 02 10
(151) 2020 10 13
(441) 2020 06 15
(732) BRODZIAK KAMIL, Ożarów Mazowiecki (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) UNIVVERSAL
(540)

(591) biały, czarny, czerwony
(531) 15.07.01, 27.05.01, 29.01.13, 26.04.02, 26.04.18

(210) 510039
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(510), (511) 7 alternatory [generatory prądu przemiennego], bębny
[części maszyn], chłodnice do silników, cylindry do silników, cylindry do maszyn, filtry [części maszyn lub silników], głowice cylindrów
do silników, koła maszyn, korbowody do maszyn, motorów i silników,
korby [części maszyn], lemiesze pługów, łańcuchy do podnośników
[części maszyn], łożyska kulkowe, łożyska [części maszyn], łożyska,
maszynowe koła zamachowe, maszynowy mechanizm przekładniowy, mechanizmy sterownicze do maszyn i silników, narzędzia [części
maszyn], narzędzia rolnicze, inne niż o napędzie ręcznym, noże [części maszyn], obudowy [części maszyn], obudowy łożysk do maszyn,
ostrza [części maszyn], ostrza do kosiarek, paski klinowe do silników,
pierścienie smarujące [części maszyn], pierścienie tłokowe, pompy
[części maszyn lub silników], prądnice prądu stałego, przeguby uniwersalne [przeguby Cardana], przekładnie do maszyn, regulatory ciśnienia [części maszyn], regulatory prędkości obrotowej do maszyn,
silników i silników elektrycznych, rozruszniki silników, skrzynie korbowe do maszyn i silników, szczotki prądnic, szczotki elektryczne,
szczotki węglowe [elektryczność], świece żarowe do silników Diesla,
świece zapłonowe do silników spalinowych wewnętrznego spalania,
tłoki [części maszyn lub silników], tłoki do cylindrów, tłoki do silników, turbosprężarki, wały korbowe, wały rozrządcze do silników pojazdów, wtryskiwacze paliwa do silników, zawory [części maszyn lub
silników], zawory [części maszyn], 9 amperomierze, barometry, automatyczne sygnalizatory niskiego ciśnienia w oponach pojazdów,
baterie elektryczne do pojazdów, baterie elektryczne, diody świecące [LED], elektroniczne tablice wyświetlające, elektryczne urządzenia
kontrolno-sterujące, elektryczne urządzenia pomiarowe, kable rozruchowe do silników, kable elektryczne, kable koncentryczne, liczniki,
liczniki obrotów, numeryczne wyświetlacze elektroniczne, ogrodzenia zelektryfikowane, prędkościomierze do pojazdów, prostowniki,
przełączniki elektryczne, przyrządy pomiarowe, regulatory napięcia do pojazdów, tablice sygnalizacyjne, świetlne lub mechaniczne,
termostaty do pojazdów, urządzenia do kontroli i regulacji ciepła,
urządzenia do pomiaru ciśnienia, wilgotnościomierze, woltomierze,
wskaźniki ciśnienia [rejestratory ciśnienia], wskaźniki ciśnienia w zaworach, wskaźniki poziomu wody, wskaźniki prędkości, zawory elektromagnetyczne [przełączniki elektromagnetyczne], złącza do przewodów elektrycznych, złączki do przewodów [elektryczność], 11
lampy oświetleniowe, reflektory do lamp, reflektory do pojazdów,
reflektory samochodowe, urządzenia do oświetlania za pomocą diod
elektroluminescencyjnych [LED], urządzenia grzewcze do pojazdów,
urządzenia i instalacje oświetleniowe, żarówki do kierunkowskazów
w pojazdach, żarówki oświetleniowe, 12 czopy osi pojazdów, dętki
do opon pneumatycznych, dętki do rowerów, drążki skrętne do pojazdów, hamulce do pojazdów, kierownice pojazdów, kierunkowskazy do pojazdów, koła do pojazdów lądowych, korbowody do pojazdów lądowych, inne niż części silników, korki do zbiorników paliwa
w pojazdach, lusterka boczne do pojazdów, lusterka wsteczne, mechanizmy napędowe do pojazdów lądowych, piasty kół pojazdów,
łańcuchy napędowe do pojazdów lądowych, łańcuchy przeciwpoślizgowe, łaty do opon, mechanizmy napędowe do pojazdów lądowych, nakrętki do szpilek piast w kołach pojazdów, obręcze do piast
kół, obręcze kół pojazdów, okładziny hamulcowe do pojazdów, opony do pługów śnieżnych, opony do pojazdów, opony do pojazdów
mechanicznych, opony pełne do kół pojazdów, piasty kół pojazdów,
podnośniki ścianki tylnej skrzyni ładunkowej [części pojazdów lądowych], pokrowce na siedzenia pojazdów, przekładnie do pojazdów
lądowych, przekładnie redukcyjne do pojazdów lądowych, resory
[sprężyny] zawieszenia pojazdów, resory, sprężyny amortyzujące samochodowe, siedzenia do pojazdów, silniki do pojazdów lądowych,
skrzynie biegów do pojazdów lądowych, sprzęgła do pojazdów lądowych, szczęki hamulcowe do pojazdów, szyby do pojazdów, szyby
przednie pojazdów, tarcze hamulcowe do pojazdów, wały napędowe do pojazdów lądowych, wentyle do opon pojazdów, wycieraczki
do przednich szyb, zestawy naprawcze do dętek, zębate przekładnie
do pojazdów lądowych, złącza do przyczep do pojazdów, 17 folia
z celulozy regenerowanej, inna niż do pakowania, folie z tworzyw
sztucznych do stosowania w rolnictwie, folie z tworzyw sztucznych
nie do pakowania, okładziny do sprzęgieł, pierścienie gumowe,
pierścienie uszczelniające, przewody giętkie do chłodnic pojazdów,
przewody giętkie niemetalowe, węże do podlewania, 22 niemetalowe pasy do transportu ładunków, pasy niemetalowe do transportu
ładunków, plandeki, pokrowce na pojazdy [plandeki], sznurek do pakowania, sznurek niemetalowy do owijania lub wiązania, sznurki, taśmy niemetalowe do owijania i związywania, wiązadła do snopów,
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wiązadła niemetalowe do celów rolniczych, worki do transportu
i przechowywania materiałów w dużych ilościach.

(111) 331980
(220) 2020 02 10
(151) 2020 10 13
(441) 2020 06 15
(732) DONE BODYCARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Niedźwiady (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DONE SPORTS BODYCARE
(540)

(210) 510043

(591) biały, czarny, zielony
(531) 27.05.01, 29.01.13, 24.17.20
(510), (511) 3 kosmetyki i preparaty kosmetyczne, balsamy do celów
kosmetycznych, kremy kosmetyczne, mleczka kosmetyczne, toniki
do celów kosmetycznych, maseczki kosmetyczne, środki kosmetyczne do mycia ciała, płyny do mycia ciała, szampony, odżywki i środki
do pielęgnacji włosów, płyny do pielęgnacji włosów, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji skóry, mydła, płyny, żele i balsamy do kąpieli i pod prysznic, olejki do kąpieli, pianki pod prysznic i do kąpieli, preparaty do kąpieli, nielecznicze, sole do kąpieli, środki myjące
do higieny intymnej, nielecznicze, aerozole do odświeżania i czyszczenia skóry, kosmetyczne peelingi do ciała, dezodoranty, zapachy,
preparaty zapachowe, olejki eteryczne o zastosowaniu kosmetycznym, produkty kosmetyczne i preparaty do opalania i po opalaniu
oraz do ochrony przeciwsłonecznej, produkty do makijażu i do demakijażu, kosmetyki upiększające, środki do koloryzacji i do dekoloryzacji włosów, produkty do depilacji, chusteczki nasączane płynami
kosmetycznymi, 25 odzież sportowa, odzież dla rowerzystów, odzież
gimnastyczna, legginsy, koszulki z krótkim rękawem, koszulki typu
rashguard, dzianina (odzież), bielizna wchłaniająca pot, buty oraz
podkoszulki sportowe.
(111) 331981
(220) 2020 02 10
(151) 2020 10 13
(441) 2020 06 15
(732) BRODZIAK KAMIL, Ożarów Mazowiecki (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BRAKE STOP
(540)

(210) 510045

(591) biały, ciemnoszary, jasnoszary, szary, czarny, czerwony, żółty
(531) 26.04.04, 26.04.18, 27.05.01, 27.05.11, 29.01.15
(510), (511) 12 hamulce do pojazdów, hamulce do rowerów, lusterka
boczne do pojazdów, lusterka wsteczne, łańcuchy do motocykli, łańcuchy do samochodów, łańcuchy napędowe do pojazdów lądowych,
łańcuchy przeciwpoślizgowe, łańcuchy rowerowe, obręcze do piast
kół, obręcze kół do rowerów, obręcze kół pojazdów, okładziny hamulcowe do pojazdów, szczęki hamulcowe do pojazdów, tarcze hamulcowe do pojazdów, antypoślizgowe przyrządy do opon pojazdów,
dętki do opon pneumatycznych, kolce do opon, korpusy opon, łaty
do opon, opony do pługów śnieżnych, opony do pojazdów, opony
do pojazdów mechanicznych, opony pełne do kół pojazdów, opony
rowerowe, piankowe wkładki do opon, wentyle do opon pojazdów,
sprzęgła do pojazdów lądowych, wycieraczki do przednich szyb, wycieraczki przednich świateł, złącza do przyczep do pojazdów.
(111) 331982
(220) 2020 02 10
(210) 510050
(151) 2020 10 13
(441) 2020 05 04
(732) GOŁASKA PAULINA CENTRUM WSPIERANIA RELACJI, Poznań (PL)
(540) (znak słowny)
(540) RELACYJNI
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(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, 44 psychoterapia, psychoterapia holistyczna, terapia sztuką, konsultacje, doradztwo i badania psychologiczne, usługi dietetyków, poradnictwo dietetyczne, usługi doradcze
w zakresie dietetyki i odżywiania, usługi w zakresie zarządzania stresem, poradnictwo medyczne związane ze stresem, usługi w zakresie
opieki zdrowotnej dla ludzi.

(111) 331983
(220) 2020 02 10
(151) 2020 10 13
(441) 2020 06 29
(732) INTERMAG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Olkusz (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TYTANIT
(540)

(210) 510052

(591) czerwony, biały
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 1 wyroby chemiczne do celów rolniczych, ogrodniczych
i leśniczych, zwłaszcza wyroby biologiczne/biotechnologiczne,
w tym takie z/zawierające biologiczne/biotechnologiczne pierwiastki, nawozy i użyźniacze, preparaty chemiczne do obróbki gleby, preparaty do uzdatniania gleby, mineralne polepszacze gleby, środki
do uzdatniania gleby do podawania do gleby przygotowanej do siewu nasion inne niż wyjaławiające, preparaty chemiczne do użyźniania gleby, regulatory wzrostu dla roślin, zaprawy do nasion, preparaty mikrobiologiczne do zaprawiania nasion i materiału siewnego,
preparaty mikrobiologiczne do poprawy właściwości podłoży hodowlanych i gleby, chemikalia do ochrony roślin inne niż środki grzybobójcze, chwastobójcze, herbicydy, insektycydy, środki przeciwpasożytnicze, preparaty do użyźniania gleby, kompost, substancje
do ulepszania gleby, substancje wzmacniające dla roślin, dodatki poprawiające ukorzenienie, środki do opatrywania i leczenia roślin, substancje konserwujące do kwiatów ciętych, biologiczne i biotechnologiczne preparaty dla rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa, preparaty
do zwalczania choroby roślin, preparaty do obróbki nasion i materiału siewnego, preparaty do obróbki podłoży hodowlanych i gleby,
5 produkty weterynaryjne, antybiotyki, witaminy i dodatki lecznicze
przeznaczone dla rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa, żywność i substancje dietetyczne dostosowane do stosowania leczniczego lub
weterynaryjnego, dodatki dietetyczne dla ludzi i zwierząt, dodatki
lecznicze do pożywienia ludzi i zwierząt, substancje pobudzające
łaknienie zwierząt, środki odkażające, środki do tępienia szkodników,
chemikalia do ochrony roślin, a mianowicie środki grzybobójcze,
chwastobójcze, herbicydy, insektycydy, środki przeciwpasożytnicze,
preparaty do zwalczania szkodników roślin, preparaty do zwalczania
chwastów, probiotyki, 31 płody rolne i produkty ogrodnicze i leśne,
nasiona, rośliny naturalne (żywe), kwiaty, karmy i pasze dla zwierząt,
słód, pożywienie i napoje dla zwierząt domowych, pasza, mieszanki
paszowe dla zwierząt, spożywcze pasze wzmacniające dla zwierząt.
(111) 331984
(220) 2020 02 10
(210) 510054
(151) 2020 10 13
(441) 2020 03 23
(732) WACHOWSKI SEBASTIAN JAROSŁAW BUDWALL, Gdańsk (PL)
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(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BudWall budowa i remont
(540)

(591) złoty, szary, biały, czarny
(531) 29.01.14, 27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.11, 27.05.17,
26.03.23, 26.11.03, 26.11.05, 26.11.08, 26.11.10, 26.11.12, 07.03.11
(510), (511) 37 budownictwo, ciesielstwo, izolowanie budynków,
konsultacje budowlane, malowanie, montaż drzwi i okien, montaż i naprawa instalacji alarmowych przeciwpożarowych, montaż
i naprawa instalacji grzewczych, montaż rusztowań, montaż wyposażenia kuchennego, murarstwo, nadzór budowlany, rozbiórka budynków, szlifowanie papierem ściernym, szlifowanie przy użyciu pumeksu, tapetowanie, tynkowanie, układanie kabli, usługi dekarskie,
usługi doradztwa budowlanego, usługi hydrauliczne, uszczelnianie
budynków.
(111) 331985
(220) 2020 02 10
(151) 2020 10 13
(441) 2020 06 29
(732) INTERMAG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Olkusz (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) aTIUM
(540)

(210) 510059

(591) pomarańczowy, biały
(531) 29.01.12, 27.05.01
(510), (511) 1 wyroby chemiczne do celów rolniczych, ogrodniczych
i leśniczych, zwłaszcza wyroby biologiczne/biotechnologiczne,
w tym takie z/zawierające biologiczne/biotechnologiczne pierwiastki, nawozy i użyźniacze, preparaty chemiczne do obróbki gleby, preparaty do uzdatniania gleby, mineralne polepszacze gleby, środki
do uzdatniania gleby do podawania do gleby przygotowanej do siewu nasion inne niż wyjaławiające, preparaty chemiczne do użyźniania gleby, regulatory wzrostu dla roślin, zaprawy do nasion, preparaty mikrobiologiczne do zaprawiania nasion i materiału siewnego,
preparaty mikrobiologiczne do poprawy właściwości podłoży hodowlanych i gleby, chemikalia do ochrony roślin inne niż środki grzybobójcze, chwastobójcze, herbicydy, insektycydy, środki przeciwpasożytnicze, preparaty do użyźniania gleby, kompost, substancje
do ulepszania gleby, substancje wzmacniające dla roślin, dodatki poprawiające ukorzenienie, środki do opatrywania i leczenia roślin, substancje konserwujące do kwiatów ciętych, biologiczne i biotechnologiczne preparaty dla rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa, preparaty
do zwalczania choroby roślin, preparaty do obróbki nasion i materiału siewnego, preparaty do obróbki podłoży hodowlanych i gleby,
5 produkty weterynaryjne, antybiotyki, witaminy i dodatki lecznicze
przeznaczone dla rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa, żywność i substancje dietetyczne dostosowane do stosowania leczniczego lub
weterynaryjnego, dodatki dietetyczne dla ludzi i zwierząt, dodatki
lecznicze do pożywienia ludzi i zwierząt, substancje pobudzające
łaknienie zwierząt, środki odkażające, środki do tępienia szkodników,
chemikalia do ochrony roślin, a mianowicie środki grzybobójcze,
chwastobójcze, herbicydy, insektycydy, środki przeciwpasożytnicze,
preparaty do zwalczania szkodników roślin, preparaty do zwalczania
chwastów, probiotyki, 31 płody rolne i produkty ogrodnicze i leśne,
nasiona, rośliny naturalne (żywe), kwiaty, karmy i pasze dla zwierząt,
słód, pożywienie i napoje dla zwierząt domowych, pasza, mieszanki
paszowe dla zwierząt, spożywcze pasze wzmacniające dla zwierząt.
(111) 331986
(220) 2020 02 11
(151) 2020 10 14
(441) 2020 04 27
(732) KRASNOWSKA INGRID BETA, Poznań (PL)
(540) (znak słowny)

(210) 510091

Nr 3/2021

(540) MERRET MUS
(510), (511) 33 wina, wino winogronowe, winogronowe wino musujące, wina wzmacniane, czerwone wino, białe wino, wina grzane,
wino musujące, wino kuchenne, wino truskawkowe, wina stołowe,
słodkie wina, wino owocowe, wina różowe, wino amontillado, wina
deserowe, wina alkoholowe, wino jeżynowe, piquette jako wino
z wytłoczyn winogronowych, poncz z wina, żółte wino ryżowe, musujące wina czerwone, musujące białe wina, wina naturalnie musujące, owocowe wino musujące, napoje zawierające wino, napoje
na bazie wina, aperitify na bazie wina, wina o obniżonej zawartości
alkoholu, gotowe koktajle na bazie wina, wina o chronionej nazwie
pochodzenia, napoje alkoholowe z wina i soku owocowego, napoje
alkoholowe z owoców, napoje alkoholowe zawierające owoce, alkohole wysokoprocentowe, napoje alkoholowe aromatyzowane, napoje alkoholowe niskoprocentowe, aperitify, koktajle, likiery, 35 usługi
sprzedaży detalicznej w związku z napojami alkoholowymi, usługi
sprzedaży hurtowej w związku z napojami alkoholowymi, usługi
sprzedaży detalicznej w związku z winem, usługi sprzedaży hurtowej
w związku z winem.
(111) 331987
(220) 2020 02 11
(210) 510093
(151) 2020 10 13
(441) 2020 03 23
(732) BETTERWARE INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Betterware International
(510), (511) 3 płyny do czyszczenia, płyny do płukania tkanin, preparaty do czyszczenia szkła, preparaty do czyszczenia podłóg, środek
do czyszczenia czajników, środki do czyszczenia toalet, ściereczki
nasączane detergentami, do czyszczenia, płyn do mycia naczyń, mydło pielęgnacyjne, tabletki do zmywarek, detergenty do zmywarek
do naczyń, preparaty do czyszczenia i odświeżania, środki do polerowania podłóg i mebli, środki do czyszczenia dywanów, proszki
i żele do prania, odplamiacze, 5 odświeżacze powietrza, 21 przybory
kuchenne, pojemniki kuchenne, pojemniki do użytku domowego
lub kuchennego, deski do krojenia do użytku kuchennego, formy
do pieczenia, przybory do pieczenia, gąbki do użytku domowego,
gąbki kuchenne, mopy, końcówki do mopów, miotły.
(111) 331988
(220) 2020 02 11
(151) 2020 10 14
(441) 2020 05 25
(732) GENEJA MARTA WEARWOOL, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WW WEARWOOL
(540)

(210) 510097

(531) 26.11.13, 27.05.01
(510), (511) 25 czapki jako nakrycie głowy, kamizelki, odzież, szale, rękawiczki, skarpetki, szaliki, swetry, 40 obróbka wełny, szycie odzieży
na miarę, 42 projektowanie mody.
(111) 331989
(220) 2020 02 11
(210) 510098
(151) 2020 10 13
(441) 2020 03 23
(732) WRÓBEL RAFAŁ FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA STYLION,
Wola Obszańska (PL)
(540) (znak słowny)
(540) STYLION
(510), (511) 9 okulary, okulary słoneczne i soczewki kontaktowe, woreczki na okulary, etui na okulary i okulary przeciwsłoneczne, futerały na okulary słoneczne, oprawki do okularów, smycze do okularów,
łańcuszki do okularów i do okularów przeciwsłonecznych, 35 usługi
sprzedaży hurtowej, detalicznej, wysyłkowej oraz za pośrednictwem
internetu (sprzedaż on-line): okularów, okularów słonecznych i soczewek kontaktowych, woreczków na okulary, etui na okulary i okulary przeciwsłoneczne, futerałów na okulary słoneczne, oprawek
do okularów, smyczy do okularów, łańcuszków do okularów i do okularów przeciwsłonecznych, reklama, reklama radiowa, reklama w czasopismach, broszurach i gazetach, reklama internetowa.

Nr 3/2021
(111) 331990
(220) 2020 02 12
(151) 2020 10 14
(441) 2020 03 30
(732) Girnar Exports, Mumbai (IN)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GOLDEN GIRNAR
(540)
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(210) 510149

(591) biały, beżowy, brązowy, czarny, czerwony, fioletowy,
granatowy, pomarańczowy, szary, zielony, żółty
(531) 06.07.25, 07.01.03, 25.01.19, 02.03.04, 02.03.08, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 30 herbata.
(111) 331991
(220) 2020 02 12
(210) 510155
(151) 2020 10 12
(441) 2020 03 30
(732) ZAKŁADY DROBIARSKIE „KOZIEGŁOWY” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Koziegłowy (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Z NASZYCH UPRAW I HODOWLI
(540)

(591) jasnobrązowy
(531) 03.07.03, 24.15.03, 27.05.01, 26.01.01, 26.11.03, 29.01.07
(510), (511) 29 mięso i wędliny drobiowe, wyroby mięsne, tusze
drobiowe, gotowe dania składające się głównie z mięsa, 35 usługi
sprzedaży następujących towarów: mięso i wędliny drobiowe, wyroby mięsne, tusze drobiowe, gotowe dania składające się głównie
z mięsa, promocja sprzedaży mięsa drobiowego i wyrobów z mięsa
drobiowego.
(111) 331992
(220) 2020 02 17
(210) 510219
(151) 2020 10 15
(441) 2020 05 18
(732) SIERPIŃSKA AGNIESZKA KOMINEX SYSTEMY KOMINOWE,
Wałcz (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KOMINEX SYSTEMY KOMINOWE
(540)

(591) czarny, brązowy, czerwony, pomarańczowy, żółty
(531) 29.01.15, 27.05.01, 01.15.05, 01.15.07, 26.13.25, 26.05.01,
26.05.09, 26.05.13, 26.05.16, 26.01.01, 26.01.13, 26.01.16
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(510), (511) 35 usługi w zakresie sprzedaży takich towarów jak: kominki, wkłady kominkowe, piece, kominy, nasady kominowe, wkłady
kominowe, akcesoria kominkowe, elementy montażowe do kominków, izolacje do kominków, kratki kominkowe wentylacyjne, naczynia wzbiorcze do instalacji grzewczych, sterowniki do kominków,
wymienniki ciepła, zawory bezpieczeństwa, zestawy przyłączeniowe
do kominka z płaszczem wodnym, zestawy wymiennikowo-pompowe do instalacji grzewczych, systemy dystrybucji gorącego powietrza, sterowniki systemów dystrybucji gorącego powietrza, turbiny
i filtry do systemów dystrybucji gorącego powietrza, usługi w zakresie sprzedaży takich towarów jak: przewody i urządzenia do transportu gazów spalinowych, palniki, bojlery i podgrzewacze, akcesoria
zabezpieczające i do regulacji instalacji wodnych i gazowych, zapalniczki i zapalarki.

(111) 331993
(220) 2020 02 14
(151) 2020 10 14
(441) 2020 03 30
(732) TUSK MAREK P.H.U. TABAKA, Kartuzy (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) POLYFORM
(540)

(210) 510241

(591) pomarańczowy, szary
(531) 27.05.01, 27.05.03, 29.01.12
(510), (511) 17 materiały izolacyjne do izolacji przeciwtermicznej,
materiały i artykuły termoizolacyjne, pianki termoizolacyjne, materiały budowlane związane z izolacją budynków, materiały i artykuły
zabezpieczające przed wodą i wilgocią, pianka do izolacji cieplnej,
19 parapety okienne, parapety termiczne, szkło izolacyjne, płyty izolacyjne (niemetalowe), bloczki betonowe zawierające materiały izolacyjne, niemetalowe płyty dachowe o właściwościach izolacyjnych,
materiały budowlane niemetalowe.
(111) 331994
(220) 2020 02 14
(210) 510242
(151) 2020 10 12
(441) 2020 03 30
(732) SUDER & SUDER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Modlnica (PL)
(540) (znak słowny)
(540) JARRUX
(510), (511) 12 okładziny hamulcowe do pojazdów, klocki hamulcowe do pojazdów, szczęki hamulcowe do pojazdów, części hamulcowe do pojazdów zawarte w klasie 12 w tym bębny i tarcze hamulcowe, piasty do kół pojazdów.
(111) 331995
(220) 2020 02 18
(210) 510262
(151) 2020 10 15
(441) 2020 05 18
(732) UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE,
Olsztyn (PL)
(540) (znak słowny)
(540) FIVeQ
(510), (511) 16 kwestionariusze drukowane, 42 badania naukowe
do celów medycznych, badania i rozwój w zakresie nauki, doradztwo
związane z testami laboratoryjnymi.
(111) 331996
(220) 2020 02 17
(210) 510285
(151) 2020 10 14
(441) 2020 06 15
(732) MEDAI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Bielsko-Biała (PL)
(540) (znak słowny)
(540) MEDAI
(510), (511) 42 badania techniczne, doradztwo w dziedzinie bezpieczeństwa danych, doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego, doradztwo w zakresie projektowania i rozbudowy sprzętu
komputerowego, dostarczanie informacji o technologii komputerowej i programowaniu za pośrednictwem strony internetowej, instalacja oprogramowania komputerowego, konwersja danych lub
dokumentów na formę elektroniczną, konwersja programów komputerowych i danych, inna niż konwersja fizyczna, medyczne bada-

44

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

nia naukowe, opracowywanie oprogramowania w ramach publikacji
oprogramowania, opracowywanie projektów technicznych, oprogramowanie jako usługa [SaaS], prace badawczo-rozwojowe nad
nowymi produktami dla osób trzecich, projektowanie oprogramowania komputerowego, próby kliniczne, przechowywanie danych
elektronicznych, świadczenie usług dotyczących uwierzytelniania
użytkowników przy użyciu technologii jednorazowego logowania
dla aplikacji online, usługi doradcze w dziedzinie technologii, usługi doradcze w dziedzinie technologii komputerowej, usługi konsultacyjne w dziedzinie technologii informacyjnej, usługi podmiotów
zewnętrznych w dziedzinie informatyki, usługi szyfrowania danych,
usługi świadczone przez laboratoria naukowe, usługi w zakresie
identyfikacji użytkowników z wykorzystaniem technologii do transakcji handlu elektronicznego, wynajem sprzętu do przetwarzania
danych, wypożyczanie oprogramowania komputerowego, 44 ośrodki zdrowia, pomoc medyczna, porady medyczne dla osób niepełnosprawnych, usługi analiz medycznych do celów diagnostycznych
i leczniczych świadczone przez laboratoria medyczne, usługi doradcze w zakresie zdrowia, usługi klinik medycznych, usługi medyczne,
usługi telemedyczne.

(111) 331997
(220) 2020 02 18
(210) 510296
(151) 2020 10 15
(441) 2020 05 18
(732) ŻABKA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań (PL)
(540) (znak słowny)
(540) S! WHAT A SHOT!
(510), (511) 32 napoje bezalkoholowe, napoje bezalkoholowe na bazie soków, napoje bezalkoholowe z imbirem, napoje bezalkoholowe
z matchą, napoje bezalkoholowe z herbatą, napoje bezalkoholowe
z kurkumą, napoje bezalkoholowe wspomagające trawienie, napoje
bezalkoholowe rozgrzewające, napoje bezalkoholowe zwiększające
odporność, napoje energetyczne, napoje bezalkoholowe wspomagające relaks.
(111) 331998
(220) 2020 02 18
(151) 2020 10 15
(441) 2020 05 18
(732) ŻABKA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) what a shot! S!
(540)

(210) 510297

(531) 27.05.01, 26.01.01, 26.01.18, 24.17.04
(510), (511) 32 napoje bezalkoholowe, napoje bezalkoholowe na bazie soków, napoje bezalkoholowe z imbirem, napoje bezalkoholowe
z matchą, napoje bezalkoholowe z herbatą, napoje bezalkoholowe
z kurkumą, napoje bezalkoholowe wspomagające trawienie, napoje
bezalkoholowe rozgrzewające, napoje bezalkoholowe zwiększające
odporność, napoje energetyczne, napoje bezalkoholowe wspomagające relaks.
(111) 331999
(220) 2020 02 18
(210) 510298
(151) 2020 10 13
(441) 2020 05 25
(732) AUROVITAS PHARMA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Rupurix
(510), (511) 5 leki, produkty farmaceutyczne.

Nr 3/2021

(111) 332000
(220) 2020 02 18
(210) 510302
(151) 2020 10 13
(441) 2020 05 25
(732) AUROVITAS PHARMA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Apo-Doxan
(510), (511) 5 leki, produkty farmaceutyczne.
(111) 332001
(220) 2020 02 18
(210) 510303
(151) 2020 10 13
(441) 2020 05 25
(732) AUROVITAS PHARMA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Apo-Fina
(510), (511) 5 leki, produkty farmaceutyczne.
(111) 332002
(220) 2020 02 18
(210) 510306
(151) 2020 10 15
(441) 2020 05 18
(732) FILIPKOWSKI SEBASTIAN EVENEMENT IMPRESARIAT, Sierpc (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SZTRUKS Co.
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 25 części odzieży, obuwia i nakryć głowy, nakrycia głowy,
obuwie.
(111) 332003
(220) 2020 02 17
(210) 510307
(151) 2020 10 14
(441) 2020 03 30
(732) PROPHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PRO Morwa SUPLEMENT DIETY PRAWIDŁOWY POZIOM
CUKRU GURMAR, MORWA BIAŁA, FASOLA
(540)

(591) biały, czarny, zielony, czerwony
(531) 05.11.99, 25.07.01, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 5 ekstrakty roślinne i ziołowe do celów leczniczych, suplementy odżywcze składające się z ekstraktów z roślin, suplementy
diety dla ludzi nieprzeznaczone do celów leczniczych, ziołowe i roślinne suplementy diety, substancje odżywcze do celów leczniczych,
suplementy diety do celów medycznych, 35 usługi reklamy, promocji
oraz sprzedaży hurtowej i detalicznej oraz za pośrednictwem sieci
komputerowej i Internetu takich artykułów jak: suplementy diety,
ekstrakty roślinne i ziołowe do celów leczniczych, ziołowe i roślinne
suplementy diety, substancje odżywcze do celów leczniczych, suplementy diety do celów medycznych.
(111) 332004
(220) 2020 02 17
(210) 510309
(151) 2020 10 14
(441) 2020 06 08
(732) KRAINA SKRWY MANUFAKTURA ZDROWIA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rak (PL)
(540) (znak słowny)

Nr 3/2021
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(540) chyży rój
(510), (511) 30 miód, miód truflowy, miód manuka, miód ziołowy,
miód naturalny, substytuty miodu, cukier, miód, melasa, naturalny
miód dojrzały, surowe plastry miodu, miód [do celów spożywczych],
płatki śniadaniowe zawierające miód, słodycze (nielecznicze-)
na bazie miodu, miód biologiczny do spożycia przez ludzi, miodowe cukierki (nie do celów medycznych), ziołowo-miodowe pastylki
do ssania [wyrób cukierniczy], syrop spożywczy, syrop smakowy, syropy smakowe, syropy i melasa, syrop z agawy, syropy czekoladowe
do przygotowywania napojów na bazie czekolady, herbaty, herbata,
mieszanki herbat, liście herbaty, herbata nienaturalna, herbata lipowa, herbata jaśminowa, herbata zielona, herbata rooibos, herbaty
owocowe, herbata szałwiowa, herbata miętowa, herbata czarna, herbata imbirowa, wyciągi z herbaty, torebki herbaty do przyrządzania
herbaty nieleczniczej, herbata z rumianku, herbata z gryki, herbata
z rozmarynu, herbata do zaparzania, herbaty ziołowe [napary], herbata z dzikiej róży, napoje sporządzone z herbaty, herbata z kwiatu
lipy, herbata z żeń-szenia [insamcha], herbata jaśminowa, inna niż
do celów leczniczych, kawa, herbata, kakao i namiastki tych towarów, herbata o smaku jabłka [inna niż do celów leczniczych], herbata
o smaku pomarańczowym [inna niż do celów leczniczych], herbaty
o smaku owocowym [inne niż lecznicze], herbaty ziołowe, inne niż
do celów leczniczych, przetworzony żeń-szeń stosowany jako zioło,
przyprawa lub aromat, napary ziołowe, napary, inne niż do celów
leczniczych, zioła do celów spożywczych.
(111) 332005
(220) 2020 02 19
(210) 510310
(151) 2020 10 15
(441) 2020 06 29
(732) FORTIS PHARMACEUTICALS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Katowice (PL)
(540) (znak słowny)
(540) INTENSIL
(510), (511) 5 leki na potencję, leki na zaburzenia erekcji, suplementy
diety na potencję, suplementy diety na zaburzenia erekcji.
(111) 332006
(220) 2020 02 19
(210) 510340
(151) 2020 10 13
(441) 2020 05 25
(732) AUROVITAS PHARMA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) AuroDysk
(510), (511) 5 leki, produkty farmaceutyczne.
(111) 332007
(220) 2020 02 19
(210) 510377
(151) 2020 10 12
(441) 2020 05 25
(732) CHŁODNICKA ALEKSANDRA ALEBABECZKA-CHŁODNICKA
ALEKSANDRA, Kielce (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) AleBabeczka Cukiernia
(540)
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marcepan, gofry, produkty zbożowe, wyroby piekarnicze, wyroby
piekarnicze bezglutenowe, bułki, suchary, kanapki, biszkopty, bułeczki słodkie, ciasto na ciastka, ciasto w proszku, 43 oferowanie
żywności i napojów w restauracjach i barach, usługi w zakresie przygotowywania jedzenia i napojów, serwowanie jedzenia i napojów,
usługi w zakresie jedzenia na wynos, usługi kawiarni i restauracji,
opracowywanie przepisów kulinarnych dla celów gastronomicznych
dla własnych potrzeb, usługi gastronomiczne, przygotowywanie dań
na zamówienie oraz dostawa potraw na zamówienie, catering.

(111) 332008
(220) 2020 02 20
(210) 510401
(151) 2020 10 12
(441) 2020 06 08
(732) EQUES INVESTMENT TOWARZYSTWO FUNDUSZY
INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA, Gdańsk (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CERES DOM INWESTYCYJNY SA
(540)

(591) ciemnozielony
(531) 29.01.03, 26.01.01, 26.01.03, 26.01.14, 02.03.01, 02.03.04,
02.03.25, 27.05.01
(510), (511) 36 usługi maklerskie, zarządzanie finansami, transakcje
finansowe, doradztwo w sprawach finansowych, analizy finansowe,
inwestycje finansowe.
(111) 332009
(220) 2020 02 20
(210) 510402
(151) 2020 10 12
(441) 2020 06 08
(732) EQUES INVESTMENT TOWARZYSTWO FUNDUSZY
INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA, Gdańsk (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CERES DOM INWESTYCYJNY SA
(540)

(591) ciemnozielony
(531) 29.01.03, 27.05.01, 02.03.04, 02.03.22, 02.03.23, 02.03.25
(510), (511) 36 usługi maklerskie, zarządzanie finansami, transakcje
finansowe, doradztwo w sprawach finansowych, analizy finansowe,
inwestycje finansowe.
(111) 332010
(220) 2020 02 20
(210) 510403
(151) 2020 10 12
(441) 2020 06 08
(732) EQUES INVESTMENT TOWARZYSTWO FUNDUSZY
INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA, Gdańsk (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CERES DOM INWESTYCYJNY SA
(540)

(591) biały, różowy, szary, zielony
(531) 29.01.14, 27.05.01, 26.01.01, 26.01.16, 26.01.18, 08.01.15,
08.01.16, 08.01.25, 24.03.01, 24.03.18, 24.03.19
(510), (511) 30 kawa, herbata, kakao, chleb, ciasta, ciastka, czekoladowe wyroby cukiernicze, przekąski składające się głównie z wyrobów
cukierniczych, wyroby cukiernicze z mąki, gotowe desery [wyroby
cukiernicze], wyroby cukiernicze w polewie czekoladowej, wyroby
cukiernicze w polewie cukrowej, lody spożywcze, herbatniki, rurki
waflowe [ciastka], ciasta, batoniki, czekoladki, wyroby cukiernicze,

(591) złoty
(531) 29.01.02, 27.05.01, 26.01.01, 26.01.03, 26.01.14, 02.03.01,
02.03.04, 02.03.25
(510), (511) 36 usługi maklerskie, zarządzanie finansami, transakcje
finansowe, doradztwo w sprawach finansowych, analizy finansowe,
inwestycje finansowe.
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(111) 332011
(220) 2020 02 20
(210) 510404
(151) 2020 10 12
(441) 2020 06 08
(732) EQUES INVESTMENT TOWARZYSTWO FUNDUSZY
INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA, Gdańsk (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CERES DOM INWESTYCYJNY SA
(540)

(591) złoty
(531) 29.01.02, 27.05.01, 02.03.04, 02.03.22, 02.03.23, 02.03.25
(510), (511) 36 usługi maklerskie, zarządzanie finansami, transakcje
finansowe, doradztwo w sprawach finansowych, analizy finansowe,
inwestycje finansowe.
(111) 332012
(220) 2019 10 10
(210) 505444
(151) 2020 10 09
(441) 2020 06 08
(732) CRYSTAL WARSAW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Galeria Mokotów
(510), (511) 16 papier, karton, tektura, jednorazowe produkty papierowe takie jak podstawki papierowe, obrusy papierowe, ręczniki papierowe, maty papierowe, chorągiewki papierowe, papierowe chusteczki
higieniczne, serwetki papierowe, podkładki na stół papierowe, parasolki papierowe, torebki, torby oraz artykuły do pakowania i przechowywania z papieru, kartonu lub tworzyw sztucznych, druki, materiały
introligatorskie, albumy fotograficzne i kolekcjonerskie, odbitki fotograficzne, materiały piśmienne, materiały szkoleniowe i instruktażowe
(z wyjątkiem aparatów), materiały z tworzyw sztucznych do pakowania (nie ujęte w innych klasach), publikacje, czasopisma, katalogi, broszury, ulotki, artykuły papiernicze, notatniki, notesy, kalendarze, torby,
opakowania z papieru, tektury, mapy, przewodniki turystyczne, foldery, artykuły biurowe, spinacze, teczki, skoroszyty, wizytówki, długopisy, ołówki, pióra, usługi organizacji targów i wystaw o charakterze reklamowym lub handlowym, usługi reklamowe, usługi w zakresie
promocji, usługi rozpowszechniania materiałów reklamowych w prasie, radiu, telewizji, usługi tworzenia komputerowych baz danych, 35
zgromadzenie na rzecz osób trzecich następujących towarów i usług:
produkty chemiczne, kleje, farby, pokosty, barwniki, zaprawy, folie
i formy dla malarzy, dekoratorów, drukarzy i artystów, środki wybielające, środki do prania, czyszczenia, mydła, artykuły perfumeryjne, kosmetyki, materiały oświetleniowe, świece, produkty farmaceutyczne,
środki sanitarne, substancje dietetyczne, żywność dla niemowląt, materiały opatrunkowe, środki odkażające, materiały budowlane, narzędzia i przyrządy ręczne (o napędzie ręcznym), wyroby nożownicze,
widelce i łyżki, broń biała, urządzenia i przyrządy: naukowe, żeglarskie,
geodezyjne, fotograficzne, kinematograficzne, optyczne, do ważenia,
pomiarowe, sygnalizacyjne, kontrolne, do ratowania życia, do celów
dydaktycznych, urządzenia i przyrządy do przewodzenia, przełączania, przekształcania, gromadzenia, sterowania i regulacji energii elektrycznej, urządzenia do nagrywania, przesyłania lub odtwarzania
dźwięku lub obrazów, magnetyczne nośniki danych, nagrane dyski,
automaty sprzedające i mechanizmy do urządzeń uruchamianych monetami, kasy rejestrujące, maszyny liczące, osprzęt do przetwarzania
danych, komputery, urządzenia do gaszenia ognia, urządzenia
do oświetlania, ogrzewania, wytwarzania pary, gotowania, chłodzenia, suszenia, wentylacji, zaopatrzenia w wodę oraz instalacje sanitarne, sztuczne ognie, wyroby z metali szlachetnych lub pokrywane nimi,
wyroby jubilerskie, kamienie szlachetne, przyrządy zegarmistrzowskie
i chronometryczne, instrumenty muzyczne, papier, karton i wyroby
z tych materiałów, druki, materiały introligatorskie, fotografie, materiały biurowe, kleje do celów biurowych lub domowych, materiały dla
artystów, pędzle do malowania, maszyny do pisania i sprzęt biurowy,
materiały szkoleniowe i instruktażowe, materiały z tworzyw sztucznych do pakowania, czcionki drukarskie, matryce drukarskie, skóra
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i imitacje skóry, wyroby ze skóry i imitacji skóry, walizy i torby podróżne, parasolki, parasole i laski, bicze, uprzęże i wyroby rymarskie, materiały budowlane, meble, lustra, ramki obrazów, wyroby z drewna, korka, trzciny, wikliny, rogu, kości, kości słoniowej, fiszbinu, muszli,
bursztynu, macicy perłowej, sepiolitu, imitacji tych surowców lub
z tworzyw sztucznych, przybory kuchenne i gospodarstwa domowego oraz pojemniki, grzebienie i gąbki, pędzle, sprzęt do czyszczenia,
wyroby szklane, porcelanowe i ceramiczne, torby, torebki, tekstylia
i wyroby włókiennicze, narzuty na łóżka, obrusy, odzież, obuwie, nakrycia głowy, dywany, chodniki i inne towary do pokrywania podłóg,
gry i zabawki, artykuły sportowe i gimnastyczne, ozdoby choinkowe,
mięso, ryby, drób, dziczyzna, konserwowane, mrożone, suszone i gotowane owoce i warzywa, galaretki, dżemy, kompoty, jaja, mleko, produkty mleczne, oleje i tłuszcze jadalne, kawa, herbata, kakao, cukier,
ryż, tapioka, sago, kawa nienaturalna, mąka i produkty zbożowe, chleb,
wyroby cukiernicze i słodycze, lody, miód, melasa (syropy), drożdże,
proszek do pieczenia, sól, musztarda, ocet, sosy (przyprawy), przyprawy, lód, produkty rolne, ogrodnicze, leśne, świeże owoce i warzywa,
nasiona, naturalne rośliny i kwiaty, karma dla zwierząt, słód, napoje alkoholowe, napoje bezalkoholowe, wyroby tytoniowe, przybory dla
palaczy pozwalające nabywcy na ich swobodne oglądanie i kupowanie, zgrupowanie na rzecz osób trzecich towarów: produkty chemiczne, kleje, farby, pokosty, barwniki, zaprawy, folie i formy dla malarzy,
dekoratorów, drukarzy i artystów, środki wybielające, środki do prania,
czyszczenia, mydła, artykuły perfumeryjne, kosmetyki, materiały
oświetleniowe, świece, produkty farmaceutyczne, środki sanitarne,
substancje dietetyczne, żywność dla niemowląt, materiały opatrunkowe, środki odkażające, materiały budowlane, narzędzia i przyrządy
ręczne (o napędzie ręcznym), wyroby nożownicze, widelce i łyżki, broń
biała, urządzenia i przyrządy: naukowe, żeglarskie, geodezyjne, fotograficzne, kinematograficzne, optyczne, do ważenia, pomiarowe, sygnalizacyjne, kontrolne, do ratowania życia, do celów dydaktycznych,
urządzenia i przyrządy do przewodzenia, przełączania, przekształcania, gromadzenia, sterowania i regulacji energii elektrycznej, urządzenia do nagrywania, przesyłania lub odtwarzania dźwięku lub obrazów,
magnetyczne nośniki danych, nagrane dyski, automaty sprzedające
i mechanizmy do urządzeń uruchamianych monetami, kasy rejestrujące, maszyny liczące, osprzęt do przetwarzania danych, komputery,
urządzenia do gaszenia ognia, urządzenia do oświetlania, ogrzewania,
wytwarzania pary, gotowania chłodzenia, suszenia, wentylacji, zaopatrzenia w wodę oraz instalacje sanitarne, sztuczne ognie, wyroby z metali szlachetnych lub pokrywane nimi, wyroby jubilerskie, kamienie
szlachetne, przyrządy zegarmistrzowskie i chronometryczne, instrumenty muzyczne, papier, karton i wyroby z tych materiałów, druki,
materiały introligatorskie, fotografie, materiały biurowe, kleje do celów biurowych lub domowych, materiały dla artystów, pędzle do malowania, maszyny do pisania i sprzęt biurowy, materiały szkoleniowe
i instruktażowe, materiały z tworzyw sztucznych do pakowania,
czcionki drukarskie, matryce drukarskie, skóra i imitacje skóry, wyroby
ze skóry i imitacji skóry, walizy i torby podróżne, parasolki, parasole i laski, bicze, uprzęże i wyroby rymarskie, materiały budowlane, meble,
lustra, ramki obrazów, wyroby z drewna, korka, trzciny, wikliny, rogu,
kości, kości słoniowej, fiszbinu, muszli, bursztynu, macicy perłowej, sepiolitu, imitacji tych surowców lub z tworzyw sztucznych, przybory
kuchenne i gospodarstwa domowego oraz pojemniki, grzebienie
i gąbki, pędzle, sprzęt do czyszczenia, wyroby szklane, porcelanowe
i ceramiczne, torby, torebki, tekstylia i wyroby włókiennicze, narzuty
na łóżka, obrusy, odzież, obuwie, nakrycia głowy, dywany, chodniki
i inne towary do pokrywania podłóg, gry i zabawki, artykuły sportowe
i gimnastyczne, ozdoby choinkowe, mięso, ryby, drób, dziczyzna, konserwowane, mrożone, suszone i gotowane owoce i warzywa, galaretki,
dżemy, kompoty, jaja, mleko, produkty mleczne, oleje i tłuszcze jadalne, kawa, herbata, kakao, cukier, ryż, tapioka, sago, kawa nienaturalna,
mąka i produkty zbożowe, chleb, wyroby cukiernicze i słodycze, lody,
miód, melasa (syropy), drożdże, proszek do pieczenia, sól, musztarda,
ocet, sosy (przyprawy), przyprawy, lód, produkty rolne, ogrodnicze,
leśne, świeże owoce i warzywa, nasiona naturalne rośliny i kwiaty, karma dla zwierząt, słód, napoje alkoholowe, napoje bezalkoholowe, wyroby tytoniowe, przybory dla palaczy pozwalające nabywcy wygodnie
je oglądać i kupować w dużym sklepie wielobranżowym, galerii handlowej i supermarkecie, wynajmowanie kopiarek, dobór personelu
za pomocą testów, prowadzenie interesów osób trzecich, usługi badania rynku, w tym w celach handlowych, promocja inwestycji w zakresie
nieruchomości, w tym centrów handlowych, usługowych, hotelowych
i rozrywkowych, administrowanie i zarządzanie przedsiębiorstwami
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handlowymi, reklama, usługi marketingowe, udostępnianie powierzchni reklamowej, usługi w zakresie zamówień na rzecz osób trzecich, zarządzanie w działalności handlowej, administrowanie działalności handlowej, prace biurowe, zarządzanie i administracja
nieruchomościami w celach handlowych dla osób trzecich, doradztwo
i pomoc w zakresie prowadzenia handlu i działalności gospodarczej,
zarządzanie działalnością gospodarczą, marketing, organizacja i przeprowadzenie promocji sprzedaży oraz doradztwo w tym zakresie, informacja handlowa i doradztwo w zakresie działalności gospodarczej,
informacja handlowa i doradztwo w zakresie reklamy, organizowanie
wystaw i imprez kulturalnych, rozrywkowych oraz sportowych w celach handlowych i reklamowych, organizowanie pokazów mody, dystrybucja materiałów reklamowych i promocyjnych, wynajmowanie
powierzchni na cele reklamowe, wynajmowanie miejsc na umieszczanie ogłoszeń lub reklam, organizacja pokazów towarów i usług, 36
ubezpieczenia, usługi finansowe, majątek nieruchomy, zarządzanie
nieruchomościami, dzierżawa, najem oraz wszelkie usługi finansowe
w zakresie wynajmu majątku nieruchomego, zbieranie czynszu, wynajem powierzchni, pośrednictwo w sprawach majątku nieruchomego,
usługi wyceny nieruchomości, usługi pośrednictwa w sprawach związanych z nieruchomościami, prowadzenie agencji pośrednictwa w zakresie nieruchomości i ich wynajmu, prowadzenie biur i nieruchomości, analizy finansowe, doradztwo w sprawach finansowych, operacje
i usługi finansowe, administrowanie i zarządzanie nieruchomościami,
administrowanie i zarządzanie kompleksami handlowymi, usługowymi, hotelowymi i rozrywkowymi, usługi finansowania kupna na raty,
pośrednictwo w najmie i handlu nieruchomościami, prowadzenie
zbiórek na cele dobroczynne, usługi wyceny finansowej, prowadzenie
rozliczeń finansowych transakcji w tym związanych z najmem, kupnem lub sprzedażą nieruchomości, sponsorowanie finansowe, pośrednictwo ubezpieczeniowe, badania rynku nieruchomości, usługi dotyczące windykacji, wynajem nieruchomości, wynajem powierzchni
biurowej, wynajem powierzchni usługowej, administrowanie nieruchomościami, 37 usługi budowlane, naprawy nieruchomości, usługi
instalacyjne dotyczące nieruchomości, montaż i naprawy budynków
i budowli, naprawa i czyszczenie pojazdów w stacjach obsługi, informacja budowlana, sprzątanie budynków, usługi punktów pralniczych,
instalowanie, konserwacja i naprawy komputerów, konstruowanie pawilonów handlowych i sklepów, budowa i naprawy obiektów magazynowych, instalacja, konserwacja i naprawy maszyn, montaż rusztowań, mycie okien, instalowanie i naprawy instalacji grzewczych,
klimatyzacyjnych i chłodniczych, naprawa i wymiana opon samochodowych, instalowanie i naprawy urządzeń przeciwpożarowych i antywłamaniowych, instalowanie i naprawy urządzeń łączności, w tym
telefonów, 39 transport, pakowanie, składowanie towarów, organizowanie podróży, wynajmowanie garaży, wynajmowanie miejsc parkingowych, wynajmowanie magazynów, transport towarów do nabywcy,
pakowanie towarów, usługi biur podróży w zakresie organizowania
i rezerwacji podróży, 41 nauczanie, kształcenie, rozrywka, działalność
sportowa i kulturalna oraz organizowanie wystaw i imprez kulturalnych, rozrywkowych oraz sportowych, organizowanie i obsługa loterii,
konkursów, zawodów sportowych, usługi klubów fitness, klubów gier
komputerowych, kręgielni, sal kinowych, organizowanie i prowadzenie konferencji, 43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, tymczasowe zakwaterowanie, restauracje, usługi biur podróży w zakresie organizowania i rezerwacji zakwaterowania.

(111) 332013
(220) 2019 05 20
(210) 500005
(151) 2020 10 01
(441) 2020 02 03
(732) KRUDYSZ BARTOSZ, KWIECIEŃ JACEK DAILYFRUITS SPÓŁKA
CYWILNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Dailyfruits
(540)

(591) czarny, zielony
(531) 05.07.13, 27.05.01, 26.11.02, 29.01.12
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(510), (511) 35 sprzedaż detaliczna lub hurtowa świeżych owoców,
nieprzetworzonych owoców, świeżych owoców cytrusowych, owoców cytrusowych, świeżych owoców tropikalnych, świeżych owoców
organicznych, kompozycji świeżych owoców, świeżych mieszanek
owocowych, mieszanek owoców suszonych, mieszanek przekąsek
składających się z suszonych owoców i orzechów przetworzonych,
mieszanek przekąsek składających się z przetworzonych owoców
i przetworzonych orzechów, mieszanek spożywczych składających
się z płatków zbożowych i suszonych owoców, muesli, 44 doradztwo
dietetyczne, usługi dietetyków, usługi świadczone przez dietetyków,
usługi doradcze w zakresie dietetyki, doradztwo w zakresie dietetyki
i odżywiania, poradnictwo dietetyczne, planowanie i nadzorowanie
diety, planowanie i nadzorowanie diet odchudzających, usługi doradcze związane z dietą, profesjonalne doradztwo związane z dietą,
udzielanie informacji w zakresie suplementów diety i odżywiania,
udzielanie informacji na temat poradnictwa dietetycznego i żywieniowego.

(111) 332014
(220) 2019 06 10
(210) 500917
(151) 2020 10 14
(441) 2020 02 10
(732) STOWARZYSZENIE PRODUCENTÓW I OPERATORÓW
CERTYFIKOWANEGO LODU SPOŻYWCZEGO, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CERTYFIKOWANY LÓD SPOŻYWCZY www.iceisfood.pl
(540)

(531) 27.05.01, 01.15.17, 01.01.02, 26.01.18
(510), (511) 30 lód do napojów chłodzących, lód naturalny lub
sztuczny, lody, lody spożywcze, 35 usługi w zakresie: analizy rynkowe, badania marketingowe, badania opinii publicznej, badania rynku, doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności
gospodarczej, doradztwo w zarządzaniu działalnością gospodarczą,
dystrybucja materiałów reklamowych, edytorskie usługi w dziedzinie reklamy, informacja o działalności gospodarczej, kreowanie wizerunku firm, usług, towarów, opinie (sondaże), organizowanie targów
w celach handlowych lub reklamowych, outsourcing (doradztwo
handlowe), pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych,
reklama billboardowa, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, reklama korespondencyjna, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, usługi organizowania, prowadzenia i obsługi wystaw,
targów w celach gospodarczych lub reklamowych, usługi doradztwa
dotyczącego targów i wystaw dla celów gospodarczych, systematyzacja komputerowych baz danych, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, kreowania wizerunku firm, usług i towarów, usługi w zakresie
sprzedaży hurtowej i detalicznej lodu naturalnego lub sztucznego,
w tym, lodu w kostkach, usługi w zakresie sprzedaży hurtowej i detalicznej poprzez Internet lodu naturalnego lub sztucznego, w tym,
lodu w kostkach, usługi w zakresie produkcji lodu naturalnego lub
sztucznego, 41 komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji, organizowanie i prowadzenie konferencji, kongresów, seminariów, sympozjów, zjazdów, publikowanie książek, publikacje elektroniczne on-line książek i periodyków, publikowanie tekstów innych
niż teksty reklamowe, tłumaczenia, organizowanie konkursów, loterii, przyjęć i wystaw, zabaw, festynów, pikników, eventów tematycznych, eventów dla branży spożywczej, kształcenie praktyczne, informacja on-line odnośnie nauczania, rozrywki, działalności kulturalnej,
publikacja i wydawanie informacji o edukacji, imprezach, rekreacji,
także przez sieci danych lub w połączeniu z usługami świadczonymi on-line, dostarczanie usług edukacyjnych, szkoleniowych oraz
usług coachingu za pośrednictwem Internetu, usługi prowadzenia
edukacji z zakresu branży spożywczej i produkcji żywności, 42 usługi
w zakresie: prace badawczo-rozwojowe dla osób trzecich, przetwarzanie danych, zarządzania portalami internetowymi, forami internetowymi, projektowanie i opracowywanie portali internetowych,
administrowanie portalami internetowymi, forami internetowymi,
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usługi dostępu do krajowych i międzynarodowych serwerów i portali internetowych, obsługa forum dyskusyjnego, prace badawczo-rozwojowe dla osób trzecich, przetwarzanie danych, usługi doradcze dotyczące usług ujętych w tej klasie.
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(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Ana Sweeney
(540)

(111) 332015
(220) 2019 06 11
(210) 501013
(151) 2020 10 13
(441) 2020 02 10
(732) KALICH JACEK STANISŁAW CERAMIKA BOLESŁAWIECKA
KALICH, Bolesławiec (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KALICH BOLESŁAWIEC B HAND MADE IN POLAND
(540)

(531) 07.01.01, 26.01.02, 26.01.16, 27.05.01
(510), (511) 21 naczynia ceramiczne, kubki ceramiczne, rondle ceramiczne, garnki ceramiczne, misy ceramiczne, ceramiczna zastawa
stołowa, naczynia kuchenne ceramiczne, kubki wykonane z ceramiki, ceramika do użytku kuchennego, ceramiczne serwisy do kawy,
termoizolowane naczynia domowe z ceramiki, wyroby ceramiczne
dla gospodarstwa domowego, naczynia do pieczenia wykonane
z ceramiki, ceramiczne popiersia, donice ceramiczne, ceramiczne
skarbonki, tabliczki ceramiczne, ozdoby ceramiczne, statuy ceramiczne, rzeźby ceramiczne, ceramiczne statuetki, figurki ceramiczne,
pudełka z ceramiki, ozdobne donice ceramiczne, ceramiczne dzieła
sztuki, skarbonki-świnki z ceramiki, figurki wykonane z ceramiki, krasnale ogrodowe ceramiczne, dekoracje ścienne 3D wykonane z ceramiki, 35 sprzedaż detaliczna lub hurtowa następujących produktów:
naczynia ceramiczne, kubki ceramiczne, rondle ceramiczne, garnki
ceramiczne, misy ceramiczne, ceramiczna zastawa stołowa, naczynia
kuchenne ceramiczne, kubki wykonane z ceramiki, ceramika do użytku kuchennego, ceramiczne serwisy do kawy, termoizolowane naczynia domowe z ceramiki, wyroby ceramiczne dla gospodarstwa
domowego, naczynia do pieczenia wykonane z ceramiki, ceramiczne
popiersia, donice ceramiczne, ceramiczne skarbonki, tabliczki ceramiczne, ozdoby ceramiczne, statuy ceramiczne, rzeźby ceramiczne,
ceramiczne statuetki, figurki ceramiczne, pudełka z ceramiki, ozdobne donice ceramiczne, ceramiczne dzieła sztuki, skarbonki-świnki
z ceramiki, figurki wykonane z ceramiki, krasnale ogrodowe ceramiczne, dekoracje ścienne 3D wykonane z ceramiki.
(111) 332016
(220) 2019 06 18
(151) 2019 11 15
(441) 2019 07 29
(732) WEN XING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wólka Kosowska (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) HANGZINI
(540)

(210) 501312

(591) czarny, szary
(531) 27.05.01, 05.03.14, 05.03.13
(510), (511) 25 bielizna, majtki, biustonosze, body, skarpetki.
(111) 332017
(220) 2019 06 18
(151) 2019 11 14
(441) 2019 07 29
(732) WEN XING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wólka Kosowska (PL)

(210) 501320

(531) 27.05.01, 02.03.07
(510), (511) 25 bielizna, majtki, biustonosze, body, skarpetki.
(111) 332018
(220) 2019 06 18
(210) 501325
(151) 2020 10 14
(441) 2020 04 06
(732) Harris Corporation, Melbourne (US)
(540) (znak słowny)
(540) L3Harris
(510), (511) 9 alarmy, aplikacje komputerowe do pobrania, chipy
[układy scalone], chipy z kodem DNA, czytniki [sprzęt do przetwarzania danych], ekrany [fotografia], ekrany wideo, elektroniczne tablice
wyświetlające, elektryczne instalacje przeciwwłamaniowe, elektryczne urządzenia kontrolnosterujące, elektryczne urządzenia pomiarowe, instalacje elektryczne, instalacje elektryczne do zdalnego
sterowania procesami przemysłowymi, interaktywne terminale
z ekranami dotykowymi, interfejsy komputerowe, karty inteligentne
[karty z układem scalonym], kodery magnetyczne, kodowane identyfikacyjne bransoletki magnetyczne, kodowane karty magnetyczne, kodowane karty-klucze, komputery, komputery do noszenia
na ciele lub w ubraniach, komputery kieszonkowe [PDA], komputery
przenośne [podręczne], lasery, nie do celów medycznych, magnetyczne nośniki danych, maszty do anten bezprzewodowych, maszyny i urządzenia do sondowania, mierniki sygnału satelitarnego, mikroprocesory, modemy, monitory [programy komputerowe],
monitory [sprzęt komputerowy], monitory wyświetlające wideo
do noszenia na ciele lub w ubraniach, morskie sondy [radarowe lub
ultradźwiękowe], nadajniki [telekomunikacja], nadajniki sygnałów
elektronicznych, nośniki do rejestracji dźwięku, odbiorniki radiotelefoniczne, odbiorniki radiotelegraficzne, osobiste urządzenia stereofoniczne, pagery radiowe, pamięci komputerowe, platformy oprogramowania komputerowego, nagrane lub do pobrania, płytki dla
układów scalonych, procesory centralne, programy komputerowe
do pobrania, programy komputerowe nagrane, programy sterujące
komputerowe, nagrane, przekaźniki elektryczne, przyrządy nawigacyjne, przyrządy pomiarowe, radary, radia [odbiorniki radiowe], skanery [urządzenia do przetwarzania danych], słuchawki [zakładane
na głowę], słuchawki telefoniczne, sonary, sprzęt komputerowy,
sprzęt peryferyjny do komputerów, symulatory do sterowania i kontroli pojazdów, telefoniczne urządzenia nadawcze, telefony, telefony
bezprzewodowe, telefony komórkowe, telegrafy [urządzenia], tokeny bezpieczeństwa [urządzenia szyfrujące], transpondery, układy
scalone, urządzenia diagnostyczne nie do celów medycznych, urządzenia do nawigacji satelitarnej, urządzenia do przetwarzania danych, urządzenia monitorujące, inne niż do celów medycznych, urządzenia systemu GPS, urządzenia radiologiczne do celów
przemysłowych, urządzenia wysokiej częstotliwości, urządzenia
zdalnego sterowania, walkietalkie, zestawy na głowę do rzeczywistości wirtualnej, sprzęt komputerowy [hardware], rejestratory głosu
i danych dotyczących lotu do kokpitów, rejestratory i transmitery parametrów lotu, półprzewodniki, przełączniki wysokich częstotliwości, detektory radarowe, testery lotu, mianowicie, sprzęt komputerowy i oprogramowanie do wykonywania symulacji lotów, przewodowe
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i bezprzewodowe telefony i sprzęt telefoniczny, mianowicie nadajniki telefoniczne, koncentratory sieci telekomunikacyjnych, złącza, odbiorniki i inne telekomunikacyjne urządzenia, sprzęt, produkty
i komponenty łącznościowe, mianowicie sprzętowy telefoniczny interfejs sieciowy, telefoniczny sprzęt do kontroli bezpieczeństwa, telefoniczny sprzęt do sterowania multimediami, telefoniczny sprzęt
do przełączania, trasowania i interfejsu abonenckiego, który jest wykorzystywany w komputerowych i komunikacyjnych sieciach i systemach, oprogramowanie komputerowe do użytku w dowodzeniu
i sterowaniu satelitarnym w dziedzinie łączności satelitarnej, oprogramowanie komputerowe do wyszukiwania informacji w dziedzinie
wywiadu strategicznego i taktycznego, komputerowe oprogramowanie telemetryczne do użytku w gromadzeniu i transmisji danych
ze zdalnego sprzętu w terenie, mianowicie satelitów, samolotów,
pocisków, ruchomych systemów naziemnych, zdalnie konfigurowanych stacjonarnych instalacji i systemów komunikacji i dowodzenia
i sterowania, oprogramowanie komputerowe do użytku w gromadzeniu i transmisji danych w dziedzinie technologii medycznej, mianowicie maszyn rentgenowskich, magnetycznych maszyn wykrywających, akustycznych maszyn wykrywających, chemicznych maszyn
śledzących, oprogramowanie komputerowe do użytku w sterowaniu
sprzętem w czasie rzeczywistym, mianowicie maszynami rentgenowskimi, magnetycznymi maszynami wykrywającymi, akustycznymi maszynami wykrywającymi, chemicznymi maszynami śledzącymi, sterownikami do nawigacji lotu, sprzętem do zapewniania
bezpieczeństwa lotu, mianowicie nagrywarkami głosu, systemami
telemetrycznymi w samolotach, systemami konserwacji w samolotach, skanerami telemetrycznymi, systemami wykrywania włamań,
systemami i obrazami do oceny walki, systemami do kierowania ruchem lotniczym, monitorami, obrazami nieruchomymi, systemami
radarowymi i systemami do określania statusu i monitorowania pojazdu i do użytku w obsłudze wyżej wymienionych, oprogramowanie komputerowe do systemowej świadomości sytuacyjnej i reprezentacji w systemie do sterowania komunikacją i łączami danych,
wzmacniacze kanałów i filtry częstotliwości do użytku w telekomunikacji, sprzęt komputerowy do przetwarzania kluczowych informacji
elektronicznych, mianowicie przetwarzania informacji związanych
z elektronicznym szyfrowaniem i innymi technologiami zabezpieczającymi, ograniczniki częstotliwości radiowej, generatory harmoniczne, transpondery satelitarne, sterowniki do transponderów, bezpieczne systemy łączności składające się z cyfrowych procesorów,
modulatorów, anten, nadajników, odbiorników i szyfrującego sprzętu i oprogramowania do urządzeń do bezpiecznego przetwarzania
algorytmów do użytku w gromadzeniu, transmisji i analizie informacji lotniczych, satelitarnych, naziemnych i morskich, systemy łączności składające się mikrofalowych łączy komunikacyjnych o dużej
szybkości transmisji danych i sprzętu komputerowego, systemy łączności składające się z elementów telefonicznych i mikrofalowych
o dużej szybkości transmisji danych, cyfrowych procesorów, sprzętu
komputerowego, oprogramowania zawierającego algorytmy
do użytku w przetwarzaniu bezpiecznej łączności i oprogramowania
do bezpiecznego nadawania i/lub odbierania łączności i informacji
lub danych, pokładowy sprzęt satelitarny obejmujący elementy podsystemowe, mianowicie elektroniczne moduły i karty z obwodami
do cyfrowego półprzewodnikowego nagrywania, przetwarzania sygnałów wideo, przetwarzania i tłumaczenia sygnałów komunikacyjnych, urządzenia, sprzęt, produkty i komponenty mikrofalowe, mianowicie nadajniki częstotliwości, przetworniki częstotliwości,
syntezatory częstotliwości, modulatory częstotliwości, filtry częstotliwości, wzmacniacze częstotliwości, pasywne elementy konstrukcyjne, przełączniki mechaniczne, bezprzewodowy system do monitorowania częstotliwości i powiązane zespoły kart z obwodami
do wdrażania komponentów elektronicznych umożliwiające określanie częstotliwości, charakterystykę częstotliwości, status częstotliwości i sterowanie częstotliwością, radiowy sprzęt nawigacyjny składający się ze sprzętu mikrofalowego do nagrywania, transmisji
i odbierania, mianowicie mikroprocesorów, elektronicznych wyświetlaczy, cyfrowych urządzeń pamięciowych, radiowych nadajników
i odbiorników, zapewniający następujące funkcje, mianowicie nawigację, dowodzenie i sterowanie pojazdem, wskazówki i ostrzeżenia
dotyczące pojazdu, zapisywanie danych i informacji telemetrycznych, aparatura i przyrządy do monitoringu, mianowicie, podsystemy ISR (wywiad, inwigilacja, rozpoznanie), które wykorzystują sprzęt
komputerowy i oprogramowanie do udostępniania próbki widma
elektromagnetycznego w określonych częstotliwościach do wyod-
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rębniania informacji dostępnych do analizy, do użytku w samolotach
wojskowych i cywilnych, czujniki elektroniczne umożliwiające gromadzenie w czasie rzeczywistym elektronicznych danych i informacji, mianowicie wykrywanie zewnętrznego widma elektromagnetycznego i przekształcanie otrzymanej energii na cyfrowe
odwzorowanie energii, przetwarzanie elektronicznych danych i informacji, mianowicie filtrowanie cyfrowego odwzorowania energii
i tłumaczenie jej na odwzorowanie wizualne lub dźwiękowe, analizę
elektronicznych danych i informacji, mianowicie porównywanie informacji georeferencyjnych, wykrywanie wszelkich zmian, i prezentację zmian do potwierdzenia wizualnego, przechowywanie elektronicznych danych i informacji, mianowicie transfer danych i informacji
do cyfrowej pamięci i rozpowszechnianie elektronicznych danych
i informacji, mianowicie tworzenie informacji w oparciu o elektroniczne pakiety, które mogą być wysyłane z dowolnego nośnika
do innego oddalonego miejsca, elektroniczny sprzęt komputerowy
i oprogramowanie umożliwiające gromadzenie, monitorowanie,
analizę, przechowywanie i prezentację obrazów medycznych, aparatura i urządzenia do sieci komputerowych, mianowicie, sprzęt umożliwiający łączenie sygnałów analogowych lub cyfrowych z istniejącą
siecią PSTN (publiczna komutowana sieć telefoniczna) bądź światową siecią informacyjną i tworzenie możliwości pobierania tych samych sygnałów do systemu komunikacji mobilnej, telefoniczny
sprzęt komputerowy umożliwiający tworzenie bezprzewodowego
ostatniego odcinka drogi, mianowicie, bezprzewodowe połączenia
radiowe pomiędzy centralnym źródłem a miejscem docelowym,
w których system telefonii i danych ma stałą lokalizację lub mobilną
zdolność operacyjną, terminale komunikacyjne, które składają się
ze sprzętu komputerowego, który zapewnia tworzenie i podłączenie
multimedialnych sygnałów komunikacyjnych, w tym sygnałów analogowych, głosowych, danych i wideo i umożliwia podłączenie sygnałów do innych terminali komunikacyjnych lub innych węzłów
sieciowych, systemy do transmisji radiowej i telewizyjnej składające
się z nadajników, monitorów, mikserów sygnału, koderów i dekoderów sygnałów audio i wideo i sprzętu do edytowania, mianowicie
procesorów sygnałów, przekaźniki i odbiorniki satelitarne, sterowane komputerowo systemy sieciowe obejmujące sprzęt komputerowy
i oprogramowanie do przesyłania danych między komputerami połączonymi w sieć i do zarządzania komputerami oraz przesyłania danych w tej sieci, komputerowe systemy informacyjne składające się
z komputerów i oprogramowania do przetwarzania danych, przetwarzania tekstu i wyświetlania danych, systemy lotnicze składające
z cyfrowych map, światłowodowych i przewodowych magistrali danych, urządzeń pamięciowych, oprzyrządowania do wyświetlania,
przechowywania, przetwarzania i wyszukiwania danych pogodowych, taktycznych, strategicznych i dotyczących bezpieczeństwa,
sterowników do kokpitu i wyświetlaczy danych, anteny fazowane,
sprzęt do globalnego pozycjonowania składający się z procesorów
i wyświetlaczy danych, systemy łącznościowe do kontroli ruchu lotniczego składające się ze sprzętu i oprogramowania komputerowego
do wyświetlania, transportowania, transmitowania, kontrolowania,
przełączania, trasowania i otrzymywania informacji dotyczących ruchu lotniczego, komputery i oprogramowanie komputerowe do konwersji obrazów na dane oraz do analizy, wyświetlania i drukowania
danych w zakresie dwu-i trójwymiarowej ekstrakcji obrazu, manipulacji, wyświetlania i rejestracji geograficznej, bezpieczne skomputeryzowane systemy składające się ze sprzętu komputerowego i oprogramowania komputerowego oraz zaszyfrowanych baz danych,
wszystkie wykorzystywane do zapewniania i kontroli bezpieczeństwa i dostępu do sieci komputerowej i informacji w tej sieci, mianowicie śledzenia ruchu lotniczego i transmisji zaszyfrowanych wiadomości do pilotów, zarządzania bazami danych, transferu plików
i łączenia komputerów i baz danych w sieć i do zarządzania obiegiem, system do zarządzania liniami lotniczymi składający się z komputerów i oprogramowania do zarządzania bazami danych i do wymiany informacji odnośnie do samolotów i operacji związanych
z samolotami, procesory do analizy sygnału telewizyjnego, mianowicie elektroniczne panele wyświetlające do wyświetlania sygnału, terminale do oceny sygnału składające się głównie z dostosowanego
do indywidualnych potrzeb sprzętu komputerowego do analizy sygnału ze zintegrowanymi wyświetlaczami i elementami oprogramowania analitycznego działającego na standardowych komputerach
przemysłowych i monitorów do oceny jakości sygnałów analogowych i cyfrowych, serwery do analizy nośnika do weryfikowania jakości treści mediów cyfrowych, modułów sygnałowych interfejsu,
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podręcznych i optycznych analizatorów sygnałowych, testerów obwodowych do monitorowania sygnałów transmisyjnych oraz narzędzi monitorujących wideo, w tym opartych na oprogramowaniu narzędzi do monitorowania wideo, mianowicie oprogramowaniu
komputerowym do monitorowania i logowania głośności treści medialnych, generatory referencyjnych sygnałów czasowych, mianowicie, generatory referencyjnych sygnałów czasowych do sygnałów
czasowych systemów transmisyjnych oraz generatorów sygnałów
testowych, sprzęt komputerowy i oprogramowanie do produkcji,
postprodukcji i transmisji telewizyjnej, mianowicie demodulatory,
reklama zewnętrzna (digital signage), mianowicie dynamiczne wyświetlacze elektroniczne, serwery do sieci komputerowych i oprogramowanie komputerowe do zarządzania i sterowania dynamicznymi wyświetlaczami elektronicznymi, wzmacniacze dystrybucji,
urządzenia do edytowania audio/wideo, mianowicie komputerowe
stacje robocze wyposażone w oprogramowanie komputerowego
do edytowania materiału programów audio i wideo, sprzęt komputerowy i oprogramowanie komputerowe sprzedawane jako komplet
do generowania znaków i grafik, oprogramowanie komputerowe
do generowania efektów wizualnych, sprzęt komputerowy i oprogramowanie komputerowe sprzedawane jako zestaw do generowania i umieszczania na antenie elementów budowania świadomości
marki, moduły zawiadamiające o nagłych sytuacjach, mianowicie
skomputeryzowane moduły elektroniczne i powiązane oprogramowanie komputerowe do wdrażania transmisji publicznych wiadomości ostrzegających o nagłej sytuacji, urządzenia światłowodowe
do przekazywania sygnałów, elektroniczne główne przełączniki kontrole do sygnałów audio i wideo, kompresory sygnałów audio i wideo
i dekompresory sygnałów audio i wideo, multipleksery i demultipleksery, multiviewery, oprogramowanie użytkowe do monitorowania
i kontroli sieci komputerowych do nadawania, panele kontrolne
do sieci elektronicznych, odbiorniki, dekodery treści audio, wideo i danych, elektroniczne przełączniki trasujące do sygnałów audio i wideo, serwery wideo, komputerowe sieci wideo, moduły NTP do synchronizacji czasu składające się głównie ze sprzętu komputerowego
i oprogramowania komputerowego do przeprowadzania synchronizacji czasu NTP, zegarów odmierzających czas sygnałów, modułów
do transportu sygnałów, urządzenia do zarządzania synchronizacją
sygnałów audio/wideo i synchronizacją składające się głównie z wysoce precyzyjnych zespołów zegarów do synchronizacji sygnałów
audio z, wideo, urządzenia do dopuszczania sygnałów do transmisji,
oprogramowanie do tworzenia i wyświetlania znaczników kodów
czasowych, oprogramowanie do operacji transmisyjnych w zakresie
reklamy, sprzedaży, ruchu w sieci i fakturowania, automatyzacji, cyfrowego zarządzania aktywami, programowania i zarządzania prawami, mianowicie oprogramowanie komputerowe do zarządzania,
monitorowania i automatyzowania procesu zakupu, sprzedaży, szeregowania, badania, zarządzania inwentarzem, procesami trasowania produkcji i, księgowości w zakresie reklamy i ogólnych treści
do przemysłu medialnego oraz rozrywkowego, oprogramowanie
komputerowe do kontrolowania i monitorowania systemów przełączania w zakresie sygnałów telewizyjnych i radiowych, oprogramowanie komputerowe do zarządzania, monitorowania i automatyzacji
tworzenia, ruchu, lokalizacji, archiwizowania, wyszukiwania i użytkowania cyfrowych treści medialnych, oprogramowanie komputerowe,
mianowicie oprogramowanie do zarządzania procesami biznesowymi i wysyłania wiadomości, do zarządzania i kontrolowania organizacją pracy ludzi oraz maszyn i komunikacjami systemów wielokomputerowych do użytku w przemyśle medialnym i rozrywkowym, centra
zarządzania sieciami składające się głównie z mobilnych i przenośnych odbiorników radiowych, a także obejmujące elektryczne sterowniki do stacji bazowych, elektryczne sterowniki komunikacyjne
i elektroniczne sterowniki do sieci, mobilne i niemobilne radia
do łączności dwukierunkowej, przenośne komunikacyjne radia dwukierunkowe, przejścia sieci radiowych składające się z komputerów,
przełączników komputerowych i oprogramowania komputerowego
w dziedzinie komunikacji głosowej oraz związanej z danymi, sieci
opartych na bezpołączeniowym protokole komunikacyjnym sieci Internet, obejmującej sprzęt i oprogramowanie komputerowe do komunikacji współdziałających, sprzęt telekomunikacyjny, mianowicie,
międzymiastowe systemy komunikacji radiowej do administracji
państwowej i zastosowania przemysłowego, obejmujące przenośne
radia komunikacyjne, elektryczne regulatory stacyjne i obwody
przełączane, sprzęt do sterowania do dwukierunkowych mobilnych
i dwukierunkowych stacjonarnych odbiorników radiowych, miano-
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wicie sprzęt do stacji bazowych do stacjonarnych i mobilnych sieci
i łączności, komórki składające się głównie z elektronicznego sprzętu, oprogramowania komputerowego, anten i stacji bazowych, stacje
kontrolne składające się głównie z odbiorników radiowych, sprzętu
radiowego i powiązanego oprogramowania komputerowego, stacje
kontrolne biurkowe składające się głównie z odbiorników radiowych,
sprzętu radiowego i powiązanego oprogramowania komputerowego, sprzętu do dysponowania i sprzętu do konsol, mianowicie, konsole do dysponowania i oprogramowanie do łączności w nagłych
i nienagłych sytuacjach i do dowodzenia i kontroli personelu i zasobów bezpieczeństwa publicznego, sprzęt komputerowy i oprogramowanie do zarządzania na miejscu do zarządzania radiami i stacjami bazowymi do łączności i sprzęt komputerowy oraz
oprogramowanie do monitorowania sieci do monitorowania odbiorników radiowych i stacji bazowych do łączności, radiowe systemy
do przesyłania danych składające się głównie z mobilnych odbiorników radiowych do łączności zawierające także niemobilne odbiorniki radiowe do łączności, przenośne odbiorniki radiowe do łączności,
sterowniki do stacji bazowych, sterowniki komunikacyjne i sterowniki sieciowe, bramy do sieci radiowych do łączności składające się
głównie z komputerów, przełączników komputerowych i powiązanego oprogramowania komputerowego do udostępniania bramy
między sieciami, reflektory rozmieszczone przestrzennie do komunikacji satelitarnej, komputery i oprogramowanie komputerowe
do konwertowania punktów danych chmur wysokościowych ze zdalnych czujników do danych oraz do analizowania, wyświetlania i drukowania tych danych w dziedzinie trójwymiarowego wyboru cech,
manipulacji, wyświetlania i zapisu geograficznego, komputery
i oprogramowanie komputerowe do zarządzania, katalogowania
i odzyskiwania odwzorowania geoprzestrzennego, produkty odwzorowane oraz inne produkty inteligentne, poprzez synchronizację
danych z katalogów przez różne lokalizacje magazynowe, komputery i oprogramowanie komputerowe do zarządzania, przetwarzania,
eksploatowania i rozpowszechniania inteligencji obrazowania ruchu,
komputery i oprogramowanie komputerowe do zarządzania, przetwarzania, eksploatowania i rozpowszechniania przedstawienia planowania lotu pilotom lotnictwa ogólnego oraz kontrolerom ruchu
powietrznego, sieciowych radiów komunikacyjnych, terminale komunikacyjne na pokłady samolotów składające się z anten, postumentów, pozycjonerów, modemów, konwerterów konwertujących
do częstotliwości wysokich, konwerterów konwertujących do częstotliwości niskich, wzmacniaczy i interfejsów użytkownika, naziemne terminale komunikacyjne na pokłady samolotów składające się
z anten, postumentów, pozycjonerów, modemów, konwerterów
konwertujących do częstotliwości wysokich, konwerterów konwertujących do częstotliwości niskich, wzmacniaczy i interfejsów użytkownika, komputerowe systemy informacyjne składające się z komputerów i oprogramowania komputerowego do przetwarzania
danych, tekstu i wyświetlania danych, mianowicie, systemów informacyjnych w zakresie spisu ludności i opieki zdrowotnej, inteligentnych systemów elektrycznych do dystrybucji energii, systemów
w zakresie sprawozdań pogodowych oraz prognoz pogody i systemów dotyczących raportów środowiskowych i prognozowych,
sprzęt lotniczy, mianowicie kompresory i dekompresory sygnału wideo, zasilacze, stojaki, w szczególności przystosowane do montowania oraz łączenia urządzeń elektronicznych, lotnicze procesory sygnałów w zakresie interoperacyjności oraz namierzania sieciowego,
bezpieczne przełączniki sieciowe, oprogramowanie komputerowe
w postaci protokołów sieciowych do umożliwienia wymiany elektronicznych wiadomości i danych, łącza danych pracujące w oparciu
o częstotliwość radiową (RF) do broni, bezprzewodowe łącza danych
UHV/VHF, elektronika do układów fazowych, mianowicie, składający
się głównie ze wzmacniaczy mocy, a także obejmujący wzmacniacze
niskoszumowe, przesuwniki fazy, urządzenia opóźniające, przełączniki transmisyjne i odbiorcze, rozdzielacze układowe, łączniki układowe, przemienniki częstotliwości sygnałów w górę, przemienniki
częstotliwości sygnałów w dół, kontrolery układowe oraz zasilacze
układowe i sprzęt kontrolny, mianowicie urządzenia do kontroli anten, urządzenia wzorcowe w zakresie orientacji i kursu, transmisyjne/
odbiorcze urządzenia kontrolne, kontrolery położenia anteny oraz
przełączniki wyboru pasma częstotliwości, systemy komunikacyjne
w zakresie kontroli ruchu lotniczego, składające się ze sprzętu i oprogramowania komputerowego do wyświetlania, transmitowania,
kontrolowania, przełączania, trasowania i otrzymywania danych dotyczących pogody, radia dwukierunkowe w zakresie komunikacji
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głosowej, danych, obrazów oraz wideo do użytku przez agencje wojskowe i inne agencje rządowe, dwukierunkowe radia komunikacyjne, mianowicie radia głosowe i dotyczące danych, działających przez
wielokrotne pasma częstotliwości w celu umożliwiania formalnego
bezpieczeństwa publicznego i pierwszych respondentów takich, jak
organy ochrony porządku publicznego, pracowników paramedycznych, strażaków i personelu wojskowego do współdzielonego porozumiewania się nawzajem nawet jeśli ich odpowiednio istniejące infrastruktury komunikacyjne mogą być wzajemnie niekompatybilne,
trankingowe systemy komunikacji radiowej do administracji państwowej i zastosowania przemysłowego, mianowicie komórkowe
stacje bazowe i mobilne radiowe stacje bazowe do dwukierunkowych mobilnych i stacjonarnych odbiorników radiowych do łączności, głośniki do mobilnych dwukierunkowych radiów łącznościowych, głośniki do nieprzenośnych dwukierunkowych radiów
łącznościowych, ładowarki do baterii do dwukierunkowych radiów
łącznościowych, sieci komunikacyjne bazujące na bezpołączeniowym protokole komunikacyjnym sieci Internet, składający się
w szczególności ze sprzętu i oprogramowania komputerowego w zakresie realizowania komunikacji współdziałających, moduły kryptograficzne, mianowicie elektroniczne moduły z wbudowanym oprogramowaniem sprzętowym do celów szyfrowania danych, układy
scalone, mianowicie, silniki kodowane, bezprzewodowe adaptery
komunikacyjne w zakresie częstotliwości radiowej, mianowicie, karty
interfejsów sieciowych, oprogramowanie do kierowania kartami interfejsu sieciowego w zakresie częstotliwości radiowej, oprogramowanie komputerowe do łączenia kart interfejsu sieciowego w zakresie częstotliwości radiowej w zakresie miejscowych sieci
komunikacyjnych, przejścia sieci radiowych składające się z komputerów, przełączników komputerowych i oprogramowania komputerowego w dziedzinie komunikacji głosowej oraz związanej z danymi,
oprogramowanie komputerowe do użytku w dziedzinie kontroli ruchu lotniczego, mianowicie do nadzoru, konserwacji, administracji,
rozwiązywania problemów i konfigurowania odnośnie do oprogramowania komputerowego do monitorowania wydajności systemów
kontroli ruchu lotniczego, definicji mapowania, ładowania aktualizacji i wersji oprogramowania, kontroli dostępu, definicji użytkownika,
przyporządkowania obwodów, edytowania sprzętu, odzyskiwania
danych i raportów diagnostycznych, 16 notatniki [notesy], pióra
i długopisy [artykuły biurowe], podkładki do pisania z klipsem, podkładki na biurko, klamerki, klipsy do papieru, aktówki [artykuły biurowe], artykuły biurowe [z wyjątkiem mebli], materiały piśmienne, materiały do rysowania, materiały do pisania, notatniki, notatniki
samoprzylepne, pióra i długopisy, pióra kulkowe, flamastry zakreślacze, notatniki [notesy], kołonotatniki, notesy papierowe, skórzane
okładki na bloki do pisania, bloczki do pisania, spinacze do papieru,
markery do dokumentów, 18 aktówki, bagaż, etui na klucze, organizery podróżne przystosowane do bagażu, plecaki, podróżne torby
na ubranie, skórzane smycze, torby, torby na zakupy, torby turystyczne, walizki, zestawy podróżne [wyroby skórzane], bagaż, worki marynarskie, torby kurierskie, torby gimnastyczne, i saszetki na zamek,
worki ze ściągaczem, plecaki, 20 karty-klucze z tworzyw sztucznych,
niekodowane, klucze z tworzyw sztucznych, zamknięcia do butelek
nie ze szkła, metalu lub gumy, korki do butelek, pojemniki niemetalowe na paliwa płynne, pojemniki niemetalowe [składowanie, transport], pojemniki do pakowania z tworzyw sztucznych, pojemniki
pływające niemetalowe, 25 dzianina [odzież], fartuchy [odzież], kamizelki, kombinezony, koszule, koszule z krótkimi rękawami, koszulki
z krótkim rękawem, kurtki, kurtki z kapturem chroniące przed zimnem i wiatrem, odzież, okrycia wierzchnie [odzież], podkoszulki bez
rękawów, swetry, odzież męska i damska, mianowicie koszulki, koszule z kołnierzykiem, koszulki z krótkim rękawem, kurtki [odzież],
kamizelki do ochrony przed wiatrem, i kurtki nieprzemakalne,
wszystkie wyżej wymienione towary wykonane w całości lub częściowo z materiału tweedowego lub tkaniny tweedowe, 35 aktualizacja i utrzymywanie danych w komputerowych bazach danych, doradztwo w zakresie zarządzania biznesem, doradztwo w zakresie
organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo
w zakresie organizacji działalności gospodarczej, pomoc przy zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi lub handlowymi, pomoc
w zarządzaniu działalnością gospodarczą, usługi doradcze w zarządzaniu działalnością gospodarczą, usługi doradztwa w zakresie działalności gospodarczej, 36 administrowanie domami czynszowymi,
agencje nieruchomości, organizowanie wynajmu nieruchomości,
pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, wycena nieruchomości,
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wynajem biur do coworkingu, wynajem mieszkań, wynajem powierzchni biurowej, wynajem zakwaterowania [mieszkania], zarządzanie nieruchomością, usługi pośrednictwa w zakresie nieruchomości komercyjnych, 37 budownictwo, budownictwo portowe,
eliminacja zakłóceń w instalacjach elektrycznych, instalacja, konserwacja i naprawa maszyn, instalowanie i naprawa urządzeń elektrycznych, instalowanie, konserwacja i naprawa sprzętu komputerowego,
konserwacja i naprawa samolotów, konserwacja i naprawy pojazdów
silnikowych, konsultacje budowlane, usługi doradztwa budowlanego, doradztwo techniczne dotyczące budowy stacjonarnych obiektów naziemnych, doradztwo i wsparcie techniczne w dziedzinie budowy, naprawy i konserwacji łodzi podwodnych i statków, doradztwo
techniczne dotyczące instalacji, naprawy i konserwacji mobilnych
i stacjonarnych obiektów naziemnych, satelitów i powiązanych systemów informacyjnych, mianowicie produktów do zabezpieczania
informacji, łącznościowych, mikrofalowych i telemetrii i oprzyrządowania, doradztwo i wsparcie techniczne w dziedzinie wykorzystania
sprzętu komputerowego i systemów komputerowych, usługi w zakresie it oraz uaktualnienia infrastruktury komunikacyjnej, mianowicie, aktualizacja sprzętu komputerowego do systemów technologii
informacyjnej i komunikacyjnych, usługi konserwacji systemów telekomunikacyjnych, mianowicie konserwacja sprzętu do komunikacji
radiowej, telewizyjnej i cyfrowej na rzecz innych osób, 38 informacja
o telekomunikacji, komunikacja radiowa, komunikacja za pośrednictwem sieci światłowodowych, komunikacja za pośrednictwem telefonów komórkowych, łączność poprzez terminale komputerowe,
nadawanie bezprzewodowe, oferowanie połączeń telekomunikacyjnych z globalną siecią komputerową, przesyłanie wiadomości, transfer strumieniowy danych, transmisja satelitarna, usługi przywoławcze
[radio, telefon lub inne środki łączności elektronicznej], wspomagane
komputerowo przesyłanie wiadomości i obrazów, zapewnianie dostępu do baz danych, zapewnianie dostępu do globalnych sieci komputerowych, doradztwo w dziedzinie łączności satelitarnej i łączności przez
powiązane systemy komunikacyjno-informacyjne, mianowicie łączność za pośrednictwem transmisji satelitarnej, produktów mikrofalowych i telemetrii oraz oprzyrządowania, doradztwo i wsparcie
w dziedzinie bezpiecznej łączności i telemetrii, doradztwo i wsparcie
biznesowe w obsłudze systemów i sieci telekomunikacyjnych
na rzecz innych osób, doradztwo i wsparcie biznesowe w dziedzinie
zarządzania sieciami telekomunikacyjnymi, mianowicie, obsługa sieci telekomunikacyjnych i łączy komunikacyjnych oraz zarządzanie
nimi na rzecz innych osób, 42 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, usługi doradcze w dziedzinie technologii, usługi doradcze w dziedzinie technologii komputerowej, usługi doradcze w dziedzinie technologii telekomunikacyjnej, usługi konsultacyjne w dziedzinie technologii
informacyjnej, doradztwo w zakresie projektowania i rozbudowy
sprzętu komputerowego, opracowywanie projektów technicznych,
projektowanie oprogramowania komputerowego, projektowanie
systemów komputerowych, analizy systemów komputerowych, 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,
projektowanie systemów komputerowych, projektowanie oprogramowania komputerowego, opracowywanie oprogramowania w ramach publikacji oprogramowania, tworzenie platform komputerowych, dostarczanie informacji o technologii komputerowej
i programowaniu za pośrednictwem strony internetowej, tworzenie
i projektowanie indeksów informacji opartych na stronach internetowych dla osób trzecich [usługi informatyczne], tworzenie i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich, doradztwo w dziedzinie bezpieczeństwa danych, konwersja programów komputerowych
i danych, inna niż konwersja fizyczna, przechowywanie danych elektronicznych, tworzenie zapasowych kopii danych poza lokalizacją
użytkownika, usługi doradcze w dziedzinie technologii telekomunikacyjnej, doradztwo w zakresie projektowania i rozbudowy sprzętu
komputerowego, doradztwo i wsparcie techniczne w dziedzinie lotnictwa, doradztwo dotyczące technologii informacyjnej w dziedzinie łodzi podwodnych i statków, mobilnych i stacjonarnych obiektów
naziemnych, satelitów i powiązanych systemów informacyjnych,
mianowicie, bezpieczeństwo informacyjne, produkty do łączności,
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mikrofalowe i telemetria oraz oprzyrządowanie, projektowanie systemów komputerowych do integracji oprogramowania, usług konserwacji i informacji o użytkownikach, systemów wsparcia operacyjnego do integracji oprogramowania, usług konserwacji i planowania
konserwacji i zaopatrzenia oraz usług wsparcia kontroli zaopatrzenia
do satelitarnych sieci kontroli, systemów komunikacji w czasie rzeczywistym w obronie i systemów wywiadowczych do celów obronnych w czasie rzeczywistym, projektowanie systemów komputerowych do wsparcia inżynieryjnego do startowania satelitów,
wdrożonych systemów komunikacyjnych i wdrożonych systemów
wywiadowczych, doradztwo i wsparcie techniczne w dziedzinie dostosowywania sprzętu komputerowego i produktów oprogramowania, doradztwo i wsparcie techniczne w usługach zarządzania programami komputerowymi, usługach zarządzania stronami
komputerowymi i użytkowaniu bezprzewodowych sieci komunikacyjnych innych osób i usług zarządzania łączami komunikacyjnych
i zarządzaniu nimi, usługi wsparcia technicznego, mianowicie rozwiązywanie problemów w postaci diagnozowania i badania problemów ze sprzętem i oprogramowaniem komputerowym, hosting interaktywnej strony internetowej, która umożliwia użytkownikom
wprowadzanie, dostęp, monitorowanie i generowanie raportów
z wywiadów strategicznych i taktycznych dotyczących sygnałów,
usługi dotyczące IT oraz migracji infrastruktury komunikacyjnej,
usługi IT i rozmieszczenia infrastruktury komunikacyjnej, usługi w zakresie pomocy technicznej, mianowicie migracji centrów danych,
aplikacji serwerowych i baz danych, usługi migracji danych, zarządzanie usługami opartymi na bezpiecznej technologii informacyjnej
(IT) na rzecz innych osób, mianowicie zarządzanie aplikacjami, zarządzanie usługami na rzecz przedsiębiorstw, mianowicie zarządzanie
aplikacjami, zarządzanie zapewnieniem informacji, mianowicie zarządzanie ograniczaniem dostępu do sieci, danych i informacji oraz
zarządzanie skanowaniem i eliminowaniem nieautoryzowanych danych i programów z plików i sieci oraz zarządzanie bezpieczeństwem
cybernetycznym, mianowicie konserwacja oprogramowania komputerowego związanego z bezpieczeństwem komputerowym i zapobieganie zagrożeniom komputerowym, usługi konsultacyjne dotyczące sprzętu i oprogramowania komputerowego, konsulting
techniczny w dziedzinie technologii telekomunikacyjnej, konsulting
techniczny w dziedzinie technologii informacyjnej (IT), utrzymanie
i aktualizacja oprogramowania komputerowego, usługi integracyjne
w zakresie technologii informacyjnej (IT), wsparcie techniczne, mianowicie monitorowanie systemów sieciowych, usługi w zakresie
technicznego monitorowania zdalnej sieci komputerowej i usługi
w zakresie konserwacji oprogramowania, usługi komputerowe, mianowicie zdalne zarządzanie systemami technologii informacyjnej (IT)
osób trzecich, planowanie, projektowanie systemów informatycznych i zarządzanie nimi, usługi projektowe w dziedzinie sprzętu
i programów komputerowych, projektowanie sieci komputerowych
na rzecz osób trzecich, usługi zapewniania informacji w celu ochrony
poufności, integralności i dostępności systemów informacyjnych
i krytycznych danych biznesowych innych osób, mianowicie projektowanie, wdrażanie i obsługa bezpiecznych systemów komunikacyjnych i sieci informacyjnych, w celu ochrony poufności, integralności
i dostępności systemów informacyjnych i krytycznych danych biznesowych innych osób, usługi projektowania systemów telekomunikacyjnych, mianowicie projektowanie sprzętu do łączności radiowej,
telewizyjnej i cyfrowej na rzecz innych osób oraz projektowanie i integracja systemów i sieci komputerowych na rzecz innych osób, mianowicie projektowanie i integracja systemów telefonicznych, systemów komunikacyjnych i systemów wyświetlania, usługi w zakresie
bezpieczeństwa i ochrony systemów technologii informacyjnej, mianowicie doradztwo i wsparcie techniczne w dziedzinie bezpieczeństwa informacji i wywiadowczych usług bezpieczeństwa w zakresie
bezpiecznej i niezabezpieczonej łączności głosowej, przesyłania danych i wideo, autoryzacji użytkowników, rozpoznawania i szyfrowania wiadomości, 45 doradztwo w zakresie bezpieczeństwa fizycznego, monitoring alarmów bezpieczeństwa i antywłamaniowych,
usługi w zakresie ochrony.

(111) 332019
(220) 2019 06 28
(151) 2020 10 09
(441) 2020 03 23
(732) OLX GLOBAL B.V., Hoofddorp (NL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) 3 2 1 SPRZEDANE!

(210) 501648

Nr 3/2021

(540)

(591) ciemnoniebieski, czerwony
(531) 27.05.01, 29.01.12, 27.07.01, 26.01.04, 24.17.04
(510), (511) 9 aplikacje komputerowe do smartfonów i tabletów,
urządzenia i przyrządy fotograficzne, kinematograficzne i optyczne,
oprogramowanie do przystosowywania do indywidualnych potrzeb,
wspierania i zarządzania kampaniami reklamowymi i marketingowymi, spersonalizowaną treścią i komunikacją elektroniczną, analizami
danych włączając analizy i badania dotyczące zachowania użytkowników, urządzenia i przyrządy do nagrywania, przesyłania, nadawania, odbierania, przechowywania, wyświetlania lub odtwarzania
dźwięku, obrazów i danych, komputery, programy komputerowe,
oprogramowanie komputerowe, chipy komputerowe, urządzenia
i przyrządy do kodowania i dekodowania sygnałów elektrycznych,
urządzenia do zdalnego sterowania, karty inteligentne [karty z układem scalonym), karty kodowane, anteny, anteny satelitarne, światłowody, adaptery, wtyczki, gniazdka i inne kontakty [elektryczne],
skrzynki przyłączowe, taśmy, dyski i kartridże, wszystkie stanowiące
nośniki lub służące do nagrywania danych, dźwięku lub obrazów, filmy kinematograficzne przygotowane do pokazu, nagrania audio i/
lub wideo, urządzenia multimedialne do komunikacji, nagrywania,
przesyłania, rozpowszechniania, przechowywania, przedstawiania,
odbioru i odtwarzania, sprzęt przetwarzający dane, oprogramowanie komputerowe oraz urządzenia i przyrządy do użytku w połączeniu z Internetem, publikacje elektroniczne, 35 usługi handlu
elektronicznego, mianowicie dostarczanie informacji o produktach
za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych do celów reklamowych i sprzedaży, usługi w zakresie ogłoszeń drobnych, zapewnianie miejsca do handlu on-line, dostarczanie przeszukiwalnej bazy
danych on-line prezentującej oferty zatrudnienia, usługi handlu
detalicznego i hurtowego związane z oprogramowaniem komputerowym i sprzętem komputerowym, usługi reklamowe, promocyjne
i agencyjne, wynajem powierzchni reklamowej, usługi marketingu
za pomocą poczty elektronicznej, usługi marketingu w sieci, usługi
zarządzania działalnością gospodarczą, administrowanie działalnością handlową, usługi doradztwa biznesowego, usługi w zakresie
zarządzania relacjami z klientami, usługi księgowe, usługi doradcze, konsultacyjne i informacyjne, wszystkie dotyczące działalności
gospodarczej i zarządzania działalnością gospodarczą, usług w zakresie zarządzania relacjami z klientami, usługi analizy biznesowej,
usługi analizy danych biznesowych w tym analiza zachowań użytkowników, usługi badania rynku, usługi wystawiania rachunków,
usługi reklamowe i marketingowe, usługi doradcze, informacyjne,
konsultacyjne i zarządcze w zakresie abonamentu i abonentów,
organizowanie i przeprowadzanie imprez branżowych i wystaw
w celach biznesowych, usługi administracyjne i biurowe, mianowicie przechowywanie danych (inne niż przechowywanie fizyczne),
rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych i materiałów promocyjnych, udostępnianie i rozpowszechnianie informacji związanych
z wszystkimi wyżej wymienionymi usługami, 41 usługi w zakresie
rozrywki, nauczania, działalności sportowej i kulturalnej, publikowanie książek, gazet, czasopism, biuletynów, periodyków, katalogów
i przewodników, publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, publikowanie online elektronicznych książek, gazet, czasopism,
biuletynów, periodyków, katalogów i przewodników, udostępnianie
publikacji elektronicznych (nie do pobrania), usługi bibliotek objazdowych, usługi biblioteczne, usługi reporterskie, 42 udostępnianie
oprogramowania nie do pobrania, oprogramowanie jako usługa
(SaaS), wypożyczanie komputerów, instalacja i utrzymanie programów komputerowych, programowanie komputerów i projektowanie oprogramowania komputerowego, wszystkie usługi w tej klasie
dotyczące komputerów, aparatury i sprzętu komputerowego, programowania komputerów i projektowania komputerowego, usługi
opracowania graficznego, w tym projektowanie, rysowanie i pisanie
na zamówienie dla celów kompilacji stron internetowych w Internecie, tworzenie i utrzymywanie witryn internetowych, hosting stron
komputerowych (internetowych) na rzecz osób trzecich, usługi in-
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formacyjne dotyczące komputerów, rozwoju systemów komputerowych i technologii informacyjnych.

(111) 332020
(220) 2019 06 28
(151) 2020 10 09
(441) 2020 03 23
(732) OLX GLOBAL B.V., Hoofddorp (NL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) 3 2 1 SPRZEDANE!
(540)

(210) 501668

(531) 27.05.01, 27.07.01, 26.01.04, 24.17.04
(510), (511) 9 aplikacje komputerowe do smartfonów i tabletów,
urządzenia i przyrządy fotograficzne, kinematograficzne i optyczne,
oprogramowanie do przystosowywania do indywidualnych potrzeb,
wspierania i zarządzania kampaniami reklamowymi i marketingowymi, spersonalizowaną treścią i komunikacją elektroniczną, analizami
danych włączając analizy i badania dotyczące zachowania użytkowników, urządzenia i przyrządy do nagrywania, przesyłania, nadawania, odbierania, przechowywania, wyświetlania lub odtwarzania
dźwięku, obrazów i danych, komputery, programy komputerowe,
oprogramowanie komputerowe, chipy komputerowe, urządzenia
i przyrządy do kodowania i dekodowania sygnałów elektrycznych,
urządzenia do zdalnego sterowania, karty inteligentne [karty z układem scalonym], karty kodowane, anteny, anteny satelitarne, światłowody, adaptery, wtyczki, gniazdka i inne kontakty [elektryczne],
skrzynki przyłączowe, taśmy, dyski i kartridże, wszystkie stanowiące
nośniki lub służące do nagrywania danych, dźwięku lub obrazów, filmy kinematograficzne przygotowane do pokazu, nagrania audio i/
lub wideo, urządzenia multimedialne do komunikacji, nagrywania,
przesyłania, rozpowszechniania, przechowywania, przedstawiania,
odbioru i odtwarzania, sprzęt przetwarzający dane, oprogramowanie komputerowe oraz urządzenia i przyrządy do użytku w połączeniu z Internetem, publikacje elektroniczne, 35 usługi handlu
elektronicznego, mianowicie dostarczanie informacji o produktach
za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych do celów reklamowych i sprzedaży, usługi w zakresie ogłoszeń drobnych, zapewnianie miejsca do handlu on-line, dostarczanie przeszukiwalnej bazy
danych on-line prezentującej oferty zatrudnienia, usługi handlu
detalicznego i hurtowego związane z oprogramowaniem komputerowym i sprzętem komputerowym, usługi reklamowe, promocyjne
i agencyjne, wynajem powierzchni reklamowej, usługi marketingu
za pomocą poczty elektronicznej, usługi marketingu w sieci, usługi
zarządzania działalnością gospodarczą, administrowanie działalnością handlową, usługi doradztwa biznesowego, usługi w zakresie
zarządzania relacjami z klientami, usługi księgowe, usługi doradcze, konsultacyjne i informacyjne, wszystkie dotyczące działalności
gospodarczej i zarządzania działalnością gospodarczą, usług w zakresie zarządzania relacjami z klientami, usługi analizy biznesowej,
usługi analizy danych biznesowych w tym analiza zachowań użytkowników, usługi badania rynku, usługi wystawiania rachunków,
usługi reklamowe i marketingowe, usługi doradcze, informacyjne,
konsultacyjne i zarządcze w zakresie abonamentu i abonentów,
organizowanie i przeprowadzanie Imprez branżowych i wystaw
w celach biznesowych, usługi administracyjne i biurowe, mianowicie przechowywanie danych (inne niż przechowywanie fizyczne),
rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych i materiałów promocyjnych, udostępnianie i rozpowszechnianie informacji związanych
z wszystkimi wyżej wymienionymi usługami, 41 usługi w zakresie
rozrywki, nauczania, działalności sportowej i kulturalnej, publikowanie książek, gazet, czasopism, biuletynów, periodyków, katalogów
i przewodników, publikowanie tekstów innych niż teksty reklamowe, publikowanie on-line elektronicznych książek, gazet, czasopism,
biuletynów, periodyków, katalogów i przewodników, udostępnianie
publikacji elektronicznych (nie do pobrania), usługi bibliotek objazdowych, usługi biblioteczne, usługi reporterskie, 42 udostępnianie
oprogramowania nie do pobrania, oprogramowanie jako usługa
(SaaS), wypożyczanie komputerów, Instalacja i utrzymanie programów komputerowych, programowanie komputerów i projektowa-
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nie oprogramowania komputerowego, wszystkie usługi w tej klasie
dotyczące komputerów, aparatury i sprzętu komputerowego, programowania komputerów i projektowania komputerowego, usługi
opracowania graficznego, w tym projektowanie, rysowanie i pisanie
na zamówienie dla celów kompilacji stron internetowych w Internecie, tworzenie i utrzymywanie witryn internetowych, hosting stron
komputerowych (internetowych) na rzecz osób trzecich, usługi informacyjne dotyczące komputerów, rozwoju systemów komputerowych i technologii informacyjnych.

(111) 332021
(220) 2019 07 01
(210) 501762
(151) 2020 10 09
(441) 2020 01 20
(732) SILESIAN PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Silevita
(540)

(531) 27.05.01, 26.11.01, 26.11.12, 01.15.15
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, preparaty medyczne i weterynaryjne, środki sanitarne do celów medycznych, dietetyczna
żywność i substancje dostosowane do użytku leczniczego lub weterynaryjnego, żywność dla niemowląt, suplementy diety dla ludzi
i zwierząt, plastry, materiały opatrunkowe, materiały do plombowania zębów, woski dentystyczne, środki odkażające, środki do zwalczania robactwa, fungicydy, herbicydy.
(111) 332022
(220) 2019 07 01
(210) 501764
(151) 2020 10 09
(441) 2020 01 20
(732) SILESIAN PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) NAYOMA
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 3 mydła, środki perfumeryjne, olejki eteryczne, kosmetyki, płyny do pielęgnacji włosów, środki do czyszczenia zębów.
(111) 332023
(220) 2019 07 11
(210) 502158
(151) 2020 10 12
(441) 2020 03 02
(732) TELEWIZJA POLSAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ULTRALIGA
(540)

(591) niebieski
(531) 01.15.03, 27.05.01, 29.01.04, 29.01.11
(510), (511) 9 oprogramowanie gier komputerowych do pobrania,
oprogramowanie do gier wideo, platformy oprogramowania komputerowego, nagrane lub do pobrania, aplikacje komputerowe
do pobrania, urządzenia technologii informacyjnej i audiowizualne,
multimedialne, cyfrowe dyski audio, cyfrowe nośniki do nagrywania
danych, cyfrowe nośniki do przechowywania danych, cyfrowe taśmy
audio, urządzenia i nośniki do przechowywania danych, dyski audio,
dyski CD z danymi, dyski komputerowe, dyski gier komputerowych,
nagrane dyski laserowe zawierające gry, nagrane dyski laserowe,
nośniki informacji [kodowane lub magnetyczne], nośniki informacji
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[elektryczne lub elektroniczne], nośniki do rejestracji dźwięku, nośniki nadające się do przetwarzania komputerowego, pamięć USB
[pendrive], pamięci zewnętrzne USB, pliki do ściągnięcia do telefonu
komórkowego, publikacje elektroniczne ładowalne, czasopisma elektroniczne, filmy do pobrania, informacje do pobrania nawiązujące
do gier, instrukcje obsługi w formie elektronicznej, 25 odzież, nakrycia głowy, odzież gimnastyczna i sportowa, 32 napoje bezalkoholowe, 35 usługi agencji reklamowych, produkcja reklam telewizyjnych,
radiowych, kinowych, prasowych, dystrybucja materiałów reklamowych, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, publikowanie tekstów reklamowych, wynajmowanie powierzchni na cele reklamowe,
wynajem czasu reklamowego we wszystkich środkach przekazu,
reklamy korespondencyjne, organizowanie wystaw w celach handlowych lub reklamowych, promocja sprzedaży dla osób trzecich,
profesjonalne zarządzanie działalnością artystyczną, pozyskiwanie
i systematyzacja danych do komputerowych baz danych, wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych, wyszukiwanie w komputerowych bazach danych, reklama za pośrednictwem sieci komputerowych, oferowanie towarów z myślą o osobach trzecich zapisów
audycji radiowych i telewizyjnych, nagrań opublikowanych utworów,
sprzętu elektronicznego do odbioru programów radiowych i telewizyjnych, nośników formatów MP3, tak by umożliwić ich obejrzenie
i dokonanie zakupu za pośrednictwem sieci komputerowej, 38 emisja
programów telewizyjnych i radiowych za pośrednictwem sieci komputerowych, sieci telekomunikacyjnych i sieci telefonii komórkowej:
usługa prowadzenia portali internetowych w zakresie: udostępniania
gier, utrzymywania stron, prowadzenia forów, przydzielania dostępu do światowej sieci komputerowej, wyszukiwarek internetowych,
zarządzania kontami abonentów, udostępniania zapisów audycji
radiowych i telewizyjnych, udostępniania wersji obcojęzycznych
i polskojęzycznych utworów, wyboru pakietów programowych programów telewizyjnych, aukcji publicznych, reklamy na rzecz osób
trzecich, informacji handlowej, transmisja programów telewizyjnych,
nadawanie telewizji kablowej, 41 dostarczanie programów telewizyjnych, nie do pobrania, przy pomocy usług typu transmisja wideo
na żądanie, produkcja filmów, programów telewizyjnych i radiowych,
opracowywanie filmów, informacja o rozrywce, edukacji, rekreacji,
organizowanie konkursów i wystaw edukacyjnych i rozrywkowych,
publikowanie książek, publikowanie tekstów innych niż reklamowe,
publikacje elektroniczne on-line, komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji elektronicznej, produkcja filmów, innych niż reklamowe, produkcja programów radiowych i telewizyjnych, reżyseria
filmowa, inna niż reżyseria filmów reklamowych, usługi rozrywkowe,
usługi reporterskie, telewizyjne usługi rozrywkowe, studia filmowe,
fotoreportaże, informacja o imprezach rozrywkowych, udostępnianie
publikacji elektronicznych, nie do pobrania, usługi gier oferowane
w systemie on-line za pośrednictwem sieci komputerowej, udostępnianie filmów online nie do pobrania, administrowanie [organizacja]
usługami w zakresie gier, informacje dotyczące rozrywki dostarczanej
online z komputerowej bazy danych lub Internetu, informacje dotyczące rozrywki w postaci gier komputerowych udostępniane online
z komputerowej bazy danych lub ze światowej sieci komunikacyjnej,
informacje online z dziedziny rozrywki z zakresu gier komputerowych, udostępnianie interaktywnych gier komputerowych z udziałem kilku graczy, za pośrednictwem Internetu oraz elektronicznych
sieci komunikacyjnych, usługi rozrywkowe w zakresie gier komputerowych i wideo, usługi rozrywkowe w zakresie kojarzenia użytkowników z grami komputerowymi, usługi rozrywkowe w zakresie sportów
elektronicznych.

(111) 332024
(220) 2019 07 11
(210) 502165
(151) 2020 10 12
(441) 2020 03 02
(732) TELEWIZJA POLSAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ULTRALIGA
(540)

(531) 01.15.03, 27.05.01
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(510), (511) 9 oprogramowanie gier komputerowych do pobrania,
oprogramowanie do gier wideo, platformy oprogramowania komputerowego, nagrane lub do pobrania, aplikacje komputerowe
do pobrania, urządzenia technologii informacyjnej i audiowizualne,
multimedialne, cyfrowe dyski audio, cyfrowe nośniki do nagrywania
danych, cyfrowe nośniki do przechowywania danych, cyfrowe taśmy audio, urządzenia i nośniki do przechowywania danych, dyski
audio, dyski CD z danymi, dyski komputerowe, dyski gier komputerowych, nagrane dyski laserowe zawierające gry, nagrane dyski
laserowe, nośniki informacji [kodowane lub magnetyczne], nośniki informacji [elektryczne lub elektroniczne], nośniki do rejestracji
dźwięku, nośniki nadające się do przetwarzania komputerowego,
pamięć USB [pendrive], pamięci zewnętrzne USB, pliki do ściągnięcia
do telefonu komórkowego, publikacje elektroniczne ładowalne, czasopisma elektroniczne, filmy do pobrania, informacje do pobrania
nawiązujące do gier, instrukcje obsługi w formie elektronicznej, 25
odzież, nakrycia głowy, odzież gimnastyczna i sportowa, 32 napoje
bezalkoholowe, 35 usługi agencji reklamowych, produkcja reklam
telewizyjnych, radiowych, kinowych, prasowych, dystrybucja materiałów reklamowych, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych,
publikowanie tekstów reklamowych, wynajmowanie powierzchni
na cele reklamowe, wynajem czasu reklamowego we wszystkich
środkach przekazu, reklamy korespondencyjne, organizowanie wystaw w celach handlowych lub reklamowych, promocja sprzedaży
dla osób trzecich, profesjonalne zarządzanie działalnością artystyczną, pozyskiwanie i systematyzacja danych do komputerowych
baz danych, wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych,
wyszukiwanie w komputerowych bazach danych, reklama za pośrednictwem sieci komputerowych, oferowanie towarów z myślą
o osobach trzecich zapisów audycji radiowych i telewizyjnych, nagrań opublikowanych utworów, sprzętu elektronicznego do odbioru
programów radiowych i telewizyjnych, nośników formatów MP3, tak
by umożliwić ich obejrzenie i dokonanie zakupu za pośrednictwem
sieci komputerowej, 38 emisja programów telewizyjnych i radiowych za pośrednictwem sieci komputerowych, sieci telekomunikacyjnych i sieci telefonii komórkowej: usługa prowadzenia portali
internetowych w zakresie: udostępniania gier, utrzymywania stron,
prowadzenia forów, przydzielania dostępu do światowej sieci komputerowej, wyszukiwarek internetowych, zarządzania kontami abonentów, udostępniania zapisów audycji radiowych i telewizyjnych,
udostępniania wersji obcojęzycznych i polskojęzycznych utworów,
wyboru pakietów programowych programów telewizyjnych, aukcji
publicznych, reklamy na rzecz osób trzecich, informacji handlowej,
transmisja programów telewizyjnych, nadawanie telewizji kablowej,
41 dostarczanie programów telewizyjnych, nie do pobrania, przy
pomocy usług typu transmisja wideo na żądanie, produkcja filmów,
programów telewizyjnych i radiowych, opracowywanie filmów, informacja o rozrywce, edukacji, rekreacji, organizowanie konkursów
i wystaw edukacyjnych i rozrywkowych, publikowanie książek, publikowanie tekstów innych niż reklamowe, publikacje elektroniczne on-line, komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji
elektronicznej, produkcja filmów, innych niż reklamowe, produkcja
programów radiowych i telewizyjnych, reżyseria filmowa, inna niż reżyseria filmów reklamowych, usługi rozrywkowe, usługi reporterskie,
telewizyjne usługi rozrywkowe, studia filmowe, fotoreportaże, informacja o imprezach rozrywkowych, udostępnianie publikacji elektronicznych, nie do pobrania, usługi gier oferowane w systemie on-line
za pośrednictwem sieci komputerowej, udostępnianie filmów online
nie do pobrania, administrowanie [organizacja] usługami w zakresie
gier, informacje dotyczące rozrywki dostarczanej online z komputerowej bazy danych lub Internetu, informacje dotyczące rozrywki
w postaci gier komputerowych udostępniane online z komputerowej bazy danych lub ze światowej sieci komunikacyjnej, informacje
online z dziedziny rozrywki z zakresu gier komputerowych, udostępnianie interaktywnych gier komputerowych z udziałem kilku graczy,
za pośrednictwem Internetu oraz elektronicznych sieci komunikacyjnych, usługi rozrywkowe w zakresie gier komputerowych i wideo,
usługi rozrywkowe w zakresie kojarzenia użytkowników z grami
komputerowymi, usługi rozrywkowe w zakresie sportów elektronicznych.

(111) 332025
(220) 2019 07 15
(151) 2020 03 31
(441) 2019 12 16
(732) SPÓŁDZIELNIA POKÓJ, Bielsko-Biała (PL)

(210) 502297
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(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WHITE SWAN JALAP GEN. TRAD & IMPORT LTD GOLD SWAN
(540)

(591) czarny, czerwony, biały, złoty
(531) 27.05.01, 01.05.12, 01.05.23, 26.01.02, 26.01.04, 26.01.06,
26.01.15, 26.01.16, 09.01.10, 24.15.03, 24.15.13, 03.07.06, 29.01.14
(510), (511) 30 słodycze (cukierki), pomadki (cukierki), cukierki ciągutki.
(111) 332026
(220) 2019 07 22
(210) 502583
(151) 2020 10 12
(441) 2019 12 30
(732) WARTA POZNAŃ SPÓŁKA AKCYJNA, Poznań (PL)
(540) (znak słowny)
(540) WARTA POZNAŃ
(510), (511) 35 organizowanie wystaw, targów i pokazów do celów
handlowych, promocyjnych i reklamowych, zarządzanie biznesowe
klubami sportowymi, zarządzanie działalnością gospodarczą w zakresie stadionów i innych obiektów sportowych, promowanie zawodów i wydarzeń sportowych, promowanie towarów i usług osób
trzecich poprzez aranżowanie łączenia towarów i usług sponsorów
z zawodami sportowymi, zarządzanie i usługi managerskie na rzecz
sportowców, usługi reklamowe, produkcja oraz rozpowszechnianie
materiałów i gadżetów reklamowych, wynajem miejsc na umieszczanie reklam, opracowanie kampanii promocyjnych, 41 organizowanie
i prowadzenie zawodów, zajęć, obozów i wydarzeń sportowych, organizowanie i prowadzenie imprez rekreacyjnych, rehabilitacyjnych,
edukacyjnych i rozrywkowych, organizowanie zjazdów, sympozjów
i konferencji, organizowanie i prowadzenie nauczania, szkoleń i treningów z zakresu różnych dziedzin sportu, usługi związane z rezerwowaniem, użytkowaniem i wynajmowaniem stadionów i innych
obiektów sportowych oraz urządzeń i sprzętu sportowego, usługi
w zakresie edukacji sportowej, usługi trenerskie, produkcja imprez
sportowych i kulturalnych na potrzeby telewizji, Internetu i innych
mediów.
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wodów i wydarzeń sportowych, promowanie towarów i usług osób
trzecich poprzez aranżowanie łączenia towarów i usług sponsorów
z zawodami sportowymi, zarządzanie i usługi managerskie na rzecz
sportowców, usługi reklamowe, produkcja oraz rozpowszechnianie
materiałów i gadżetów reklamowych, wynajem miejsc na umieszczanie reklam, opracowanie kampanii promocyjnych, 41 organizowanie
i prowadzenie zawodów, zajęć, obozów i wydarzeń sportowych, organizowanie i prowadzenie imprez rekreacyjnych, rehabilitacyjnych,
edukacyjnych i rozrywkowych, organizowanie zjazdów, sympozjów
i konferencji, organizowanie i prowadzenie nauczania, szkoleń i treningów z zakresu różnych dziedzin sportu, usługi związane z rezerwowaniem, użytkowaniem i wynajmowaniem stadionów i innych
obiektów sportowych oraz urządzeń i sprzętu sportowego, usługi
w zakresie edukacji sportowej, usługi trenerskie, produkcja imprez
sportowych i kulturalnych na potrzeby telewizji, Internetu i innych
mediów.

(111) 332028
(220) 2019 07 25
(151) 2020 10 12
(441) 2020 02 17
(732) FM WORLD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław (PL)
(554) (znak przestrzenny)
(540) SMART&CLEAN
(540)

(210) 502711

(591) szary
(531) 27.05.01, 29.01.06, 26.01.18
(510), (511) 3 środki wybielające i inne substancje stosowane w praniu, środki do czyszczenia, polerowania, szorowania i ścierania, mydła, środki perfumeryjne, olejki eteryczne, kosmetyki, płyny do pielęgnacji włosów, środki do czyszczenia zębów.

(111) 332027
(220) 2019 07 22
(210) 502584
(151) 2020 10 12
(441) 2019 12 30
(732) WARTA POZNAŃ SPÓŁKA AKCYJNA, Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WARTA POZNAŃ W 1912
(540)

(111) 332029
(220) 2019 07 29
(210) 502856
(151) 2020 10 09
(441) 2020 01 27
(732) OGŁAZA EDYTA, Ostrowiec Świętokrzyski (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Fundacja Kolorowe Motyle
(540)

(591) zielony, biały
(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.08, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.11,
27.05.21, 27.07.01, 27.07.11, 26.01.04, 26.01.17, 26.01.18, 26.01.21,
26.11.05, 26.11.12
(510), (511) 35 organizowanie wystaw, targów i pokazów do celów
handlowych, promocyjnych i reklamowych, zarządzanie biznesowe
klubami sportowymi, zarządzanie działalnością gospodarczą w zakresie stadionów i innych obiektów sportowych, promowanie za-

(591) biały, czarny, szary, brązowy, czerwony, fioletowy, niebieski,
zielony, żółty, pomarańczowy
(531) 27.05.01, 29.01.15, 03.05.09, 05.11.99, 03.13.01
(510), (511) 9 urządzenia i przyrządy: naukowe, żeglarskie, geodezyjne, fotograficzne, kinematograficzne, optyczne, wagowe,
pomiarowe, sygnalizacyjne, kontrolne, do ratowania życia, do celów dydaktycznych, urządzenia i przyrządy do przewodzenia,
przełączania, przekształcenia, gromadzenia, sterowania i regulacji
energii elektrycznej, urządzenia do nagrywania, przesyłania oraz
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odtwarzania dźwięku lub obrazów, magnetyczne nośniki danych,
nagrane dyski, automaty sprzedające i mechanizmy do urządzeń
uruchamianych przez wrzucenie monety, kasy rejestrujące, maszyny liczące, osprzęt do przetwarzania danych, komputery, urządzenia do gaszenia ognia, 14 metale szlachetne i ich stopy, wyroby
jubilerskie, kamienie szlachetne i półszlachetne, przyrządy zegarmistrzowskie i chromatryczne, 16 papier, karton i wyroby z tych
materiałów, nie ujęte w innych klasach, druki, materiały introligatorskie, fotografie, materiały biurowe, kleje do celów biurowych
lub domowych, materiały dla artystów, pędzle do malowania, maszyny do pisania i sprzęt biurowy (z wyjątkiem mebli), materiały
szkoleniowe i instruktażowe (z wyjątkiem przyrządów), materiały
z tworzyw sztucznych do pakowania (nie ujęte w innych klasach),
czcionki drukarskie, matryce drukarskie, 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, 28 gry, zabawki, przedmioty do zabawy, sprzęt do gier
wideo, artykuły gimnastyczne i sportowe, ozdoby choinkowe, 35
reklama, zarządzanie w działalności gospodarczej, administrowanie w działalności gospodarczej, prace biurowe, 36 ubezpieczenia,
działalność finansowa, usługi związane z majątkiem nieruchomym,
41 nauczanie, kształcenie, rozrywka, działalność sportowa i kulturalna, 42 naukowe i techniczne usługi i badania oraz ich projektowanie, usługi w zakresie analizy i badań przemysłowych, projektowanie i rozwój komputerowego sprzętu i oprogramowania.

(111) 332030
(220) 2019 08 05
(210) 503145
(151) 2020 10 09
(441) 2020 01 20
(732) SPÓŁDZIELCZA MLECZARNIA SPOMLEK, Radzyń Podlaski (PL)
(540) (znak słowny)
(540) SERENADA
(510), (511) 29 nabiał, produkty serowarskie, sery, sery twarogowe,
sery podpuszkowe, sery kwasowe, sery zwarowe, sery dojrzewające i niedojrzewające, sery topione, produkty serowe, twarogi, serki
homogenizowane, jogurty, kefiry, śmietany, śmietany z dodatkiem
owoców, śmietanki do kawy, maślanki, mleko, napoje mleczne lub
z przewagą mleka, produkty mleczne, 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna, w tym sprzedaż za pośrednictwem Internetu artykułów spożywczych, nabiału w szczególności serów, twarogów, serków homogenizowanych, jogurtów, kefirów, śmietan, śmietanek do kawy,
maślanki, mleka, doradztwo w sprawach działalności gospodarczej,
organizowanie targów i wystaw w celach handlowych, dystrybucja
materiałów reklamowych dotyczących artykułów spożywczych,
nabiału w szczególności serów, twarogów, serków homogenizowanych, jogurtów, kefirów, śmietan, śmietanek do kawy, maślanki,
mleka, informacja handlowa, promocja sprzedaży artykułów spożywczych, nabiału w szczególności serów, twarogów, serków homogenizowanych, jogurtów, kefirów, śmietan, śmietanek do kawy,
maślanki, mleka, usługi organizowania programów lojalnościowych, reklama za pośrednictwem sieci komputerowych Internetu,
publikowanie tekstów reklamowych, organizowanie i prowadzenie
kampanii reklamowych dotyczących artykułów spożywczych, nabiału w szczególności serów, twarogów, serków homogenizowanych, jogurtów, kefirów, śmietan, śmietanek do kawy, maślanki,
mleka.
(111) 332031
(220) 2019 08 07
(210) 503272
(151) 2020 10 13
(441) 2020 04 20
(732) JURCZYŃSKI RYSZARD, Łomianki (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Milio
(510), (511) 9 żarówki, zasilacze LED, włączniki światła, czujniki ruchu,
włączniki, 11 reflektory oświetleniowe, abażury, architektoniczne
oprawy do oświetlenia, elektryczne dekoracyjne kolorowe światełka,
elektryczne oprawy oświetleniowe zewnętrzne, elektryczne oprawy oświetleniowe, lampy elektryczne, oprawy, obudowy i osłony
do oświetlenia, żarówki LED, profile LED, oprawy hermetyczne LED,
świetlówki LED, lampy halogenowe, naświetlacze, oprawy halogenowe, oprawy rastrowe, panele LED, lampy LED, plafony, żyrandole,
lampki biurowe, oświetlenie samochodowe LED, oświetlenie ogrodowe, oświetlenie sufitowe, lampy metalohalogenkowe, lampy podłogowe, lampy oświetleniowe, lampy stojące, lampy wiszące, lampy
olejowe, lampy próżniowe, lampy ścienne, lampy stołowe, lampy
biurkowe, lampy elektryczne, lampy fluorescencyjne, lampy studyjne, lampy inspekcyjne, lampy akwariowe, lampy awaryjne, lampy
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LED, testowe lampy samochodowe, lampy stroboskopowe [ozdobne], lampy stroboskopowe do dyskotek, elektryczne lampy wyładowcze, podwodne lampy LED, oświetlenie dachowe, ozdoby choinkowe [lampy], oświetleniowe lampy wyładowcze, przenośne lampy,
elektryczne lampy żarowe, lampy do kasków, szkła do lamp, sufitowe
lampy wiszące, neonowe lampy oświetleniowe, 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna oświetlenia, żarówek, lamp, artykułów elektrycznych,
żyrandoli, taśm LED, żarówek LED, zasilaczy LED, akcesoriów do taśm
LED, profili LED, włączników do profili LED, opraw hermetycznych
LED; świetlówek LED, halogenów, naświetlaczy, opraw halogenowych, czujników ruchu, włączników, opraw rastrowych, paneli LED,
lamp LED, plafonów, żyrandoli, lamp biurowych, oświetlenia samochodowego LED, oświetlenia ogrodowego, artykułów elektrycznych,
oświetlenia sufitowego.

(111) 332032
(220) 2019 08 20
(210) 503634
(151) 2020 10 13
(441) 2020 03 23
(732) PRĘDKI ŁUKASZ PAWEŁ GAPILOT, Gdynia (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GAPILOT TRADYCJA I INNOWACJE
(540)

(531) 27.05.01, 27.05.08, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.17, 27.03.03,
03.07.17, 26.11.03, 26.11.06
(510), (511) 9 słuchawki [zakładane na głowę], słuchawki (z zatyczkami, wkładkami do uszu), słuchawki telefoniczne, słuchawki z modułem bluetooth, aerometry, anteny, instrumenty do wyznaczania
azymutu, barometry, boje sygnalizacyjne, busole, aparaty do rejestrowania czasu, dalmierze, daszki (osłony oczu), dyktafony, urządzenia do transmisji i namierzania dźwięku, głośniki, gniazdka, wtyczki
i inne kontakty, aparatura do przetwarzania informacji, interfejsy,
kalkulatory, przyrządy pomiarowe, kombinezony ochronne dla lotników, komputerowe urządzenia peryferyjne, komputery, komputery przenośne, palmtopy, laptopy, komutatory, przyrządy miernicze,
suwaki logarytmiczne, maszty radiotelegraficzne, przyrządy meteorologiczne, telekomunikacyjne zespoły nadawczo-odbiorcze, urządzenia do rejestracji i odtwarzania dźwięku, komputery pokładowe
do nawigacji, urządzenia do nawigacji satelitarnej, ochronne kaski
dla uprawiania sportu, ochronne okulary dla uprawiania sportu, okulary przeciwsłoneczne, przenośna aparatura do radiokomunikacji,
słuchawki, aparatura do sygnalizacji morskiej, wariometry, wysokościomierze, urządzenia do zdalnego sterowania, świetlne znaki nawigacyjne.
(111) 332033
(220) 2019 08 20
(210) 503642
(151) 2020 10 16
(441) 2020 03 16
(732) BARYCZA JACEK PIOTR, Przemków (PL)
(540) (znak słowny)
(540) saltino
(510), (511) 1 sól kamienna, 3 sole kąpielowe do celów innych niż
lecznicze, sole dla celów kosmetycznych, 19 płyty, okładziny i panele solne obrobione i częściowo obrobione dla celów budowlanych,
37 usługi budowlane, budowa obiektów architektonicznych z soli
kamiennej i z soli morskiej, w tym grot i jaskiń solnych, kamieniarstwo, usługi eksploatacji kamieniołomów, usługi eksploatacji kopalni
soli, informacja budowlana, układanie ścian, podłóg i sufitów, w tym
płytami, okładzinami lub panelami solnymi, 40 obróbka kamienia,
soli kamiennej i soli morskiej, obróbka płyt, okładzin i paneli kamiennych, w tym z soli kamiennej i z soli morskiej, 44 sanatoria, usługi medyczne, usługi higieniczne i kosmetyczne dla ludzi, prowadzenie placówek rehabilitacyjnych oraz domów dla rekonwalescentów, usługi
fizykoterapeutyczne, elektroterapeutyczne i aromaterapeutyczne,
wykonywanie masaży, ciepłolecznictwo i światłolecznictwo, prowadzenie łaźni publicznych, salonów fryzjerskich oraz kosmetycznych
salonów piękności.
(111) 332034
(151) 2020 10 12

(220) 2019 08 26
(441) 2020 02 03

(210) 503814
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(732) BREWE LEASING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) #wekselbrewe
(510), (511) 36 obrót towarami giełdowymi i papierami wartościowymi, udostępnianie papierów wartościowych, emisja przenoszalnych
papierów handlowych, gwarantowanie emisji papierów wartościowych, udzielanie informacji dotyczących gwarancji rozprowadzenia
nowo emitowanych papierów wartościowych, doradztwo w sprawach papierów wartościowych, usługi w zakresie inwestycji w papiery wartościowe, usługi w zakresie inwestowania w papiery wartościowe na rzecz inwestorów indywidualnych, papiery wartościowe.
(111) 332035
(220) 2019 08 26
(210) 503816
(151) 2020 10 12
(441) 2020 02 03
(732) BREWE LEASING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) #kwitdochodowy
(510), (511) 36 obrót towarami giełdowymi i papierami wartościowymi, udostępnianie papierów wartościowych, emisja przenoszalnych
papierów handlowych, gwarantowanie emisji papierów wartościowych, udzielanie informacji dotyczących gwarancji rozprowadzenia
nowo emitowanych papierów wartościowych, doradztwo w sprawach papierów wartościowych, usługi w zakresie inwestycji w papiery wartościowe, usługi w zakresie inwestowania w papiery wartościowe na rzecz inwestorów indywidualnych, papiery wartościowe.
(111) 332036
(220) 2019 08 27
(210) 503849
(151) 2020 10 09
(441) 2020 01 20
(732) SPÓŁDZIELCZA MLECZARNIA SPOMLEK, Radzyń Podlaski (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SKARBY SEROWARA polskie sery długodojrzewające
BURSZTYN SZAFIR RUBIN
(540)

(591) brązowy, biały
(531) 27.05.01, 29.01.06, 29.01.07, 29.01.12, 08.03.08, 08.03.09,
26.11.02, 26.11.08
(510), (511) 29 nabiał, produkty serowarskie, sery, sery twarogowe,
sery podpuszkowe, sery kwasowe, sery zwarowe, sery dojrzewające i niedojrzewające, sery topione, produkty serowe, twarogi, serki
homogenizowane, jogurty, kefiry, śmietany, śmietany z dodatkiem
owoców, śmietanki do kawy, maślanki, mleko, napoje mleczne lub
z przewagą mleka, produkty mleczne, 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna, w tym sprzedaż za pośrednictwem Internetu artykułów spożywczych, nabiału w szczególności serów, twarogów, serków homogenizowanych, jogurtów, kefirów, śmietan, śmietanek do kawy,
maślanki, mleka, doradztwo w sprawach działalności gospodarczej,
organizowanie targów i wystaw w celach handlowych, dystrybucja
materiałów reklamowych dotyczących artykułów spożywczych,
nabiału w szczególności serów, twarogów, serków homogenizowanych, jogurtów, kefirów, śmietan, śmietanek do kawy, maślanki,
mleka, informacja handlowa, promocja sprzedaży artykułów spożywczych, nabiału w szczególności serów, twarogów, serków homogenizowanych, jogurtów, kefirów, śmietan, śmietanek do kawy,
maślanki, mleka, usługi organizowania programów lojalnościowych, reklama za pośrednictwem sieci komputerowych Internetu,
publikowanie tekstów reklamowych, organizowanie i prowadzenie
kampanii reklamowych dotyczących artykułów spożywczych, nabiału w szczególności serów, twarogów, serków homogenizowanych, jogurtów, kefirów, śmietan, śmietanek do kawy, maślanki,
mleka.
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(111) 332037
(220) 2019 08 27
(210) 503871
(151) 2020 10 15
(441) 2020 02 10
(732) EDIKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) EDIKO
(540)

(591) czerwony
(531) 27.05.01, 27.05.17, 29.01.01
(510), (511) 35 usługi doradztwa biznesowego, usługi informacji biznesowej, usługi w zakresie Business Intelligence [analityki biznesowej], 37 usługi naprawcze w zakresie elektronicznego sprzętu biznesowego.
(111) 332038
(220) 2019 08 28
(210) 503918
(151) 2020 10 12
(441) 2020 02 10
(732) OGIDO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Prószków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ogido portal pracy
(540)

(591) pomarańczowy, biały
(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.11, 27.05.24,
26.04.02, 26.04.12, 26.04.18, 26.04.22, 26.05.01, 26.05.18, 26.05.22
(510), (511) 35 usługi biur pośrednictwa pracy i zatrudnienia, pośrednictwo pracy i zatrudnienia z wykorzystaniem internetowych
sieci społecznościowych, usługi agencji pośrednictwa pracy i zatrudnienia, działalność agencyjna, pośrednictwa i informacyjna
w dziedzinie zarządzania zasobami ludzkimi, działalność konsultacyjna w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi, dostarczanie
informacji o zatrudnieniu, dostarczanie informacji o zatrudnieniu
za pośrednictwem Internetu, doradztwo w zakresie zatrudnienia,
usługi informacyjne dotyczące stanowisk pracy i kariery zawodowej, pośrednictwo w wymianie korespondencji w dziedzinie zarządzania zasobami ludzkimi, pośrednictwo w wymianie informacji
branżowych w dziedzinie zarządzania zasobami ludzkimi, zautomatyzowane opracowywanie danych w dziedzinie zarządzania zasobami ludzkimi, usługi w zakresie promocji, reklama, dystrybucja
materiałów promocyjnych, automatyczne przetwarzanie danych,
dobór personelu za pomocą metod psychotechnicznych, rekrutacja personelu.
(111) 332039
(220) 2019 09 17
(210) 504545
(151) 2020 10 09
(441) 2020 03 02
(732) ATLAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Łódź (PL)
(540) (znak słowny)
(540) GRUNTO-PLAST
(510), (511) 1 produkty chemiczne przeznaczone dla przemysłu,
prac badawczych, żywice syntetyczne w stanie surowym, tworzywa sztuczne w stanie surowym, substancje chemiczne nie przetworzone, kleje i zaprawy klejowe, kleje do mocowania okładzin
i wykładzin, środki impregnujące, środki konserwujące do betonu
(z wyjątkiem farm i olejów), chemiczne środki konserwujące do powierzchni budynków inne niż farby lub oleje, preparaty do odtłuszczania stosowane w procesach produkcyjnych, produkty do spoinowania okładzin i wykładzin, silikony, roztwory kauczukowe, 2 farby,
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pokosty, lakiery, środki zapobiegające korozji i zabezpieczające
drewno, barwniki, zaprawy farbiarskie, żywice naturalne, pokrywające powierzchnie dekoracyjne i ochronne kompozycje trwałe lub
tymczasowe, podkłady, szpachlówki, powłoki gruntowe, środki zabezpieczające przed niszczeniem mury i inne materiały, wszystkie
w formie preparatów proszkowych, płynnych, półpłynnych i rozpylanych oraz rozcieńczalniki do powyższych związków i preparatów,
pigmenty, barwniki do betonu, pigmenty rozproszone w wodzie
do barwienia betonu, farby przemysłowe do zastosowania na powierzchniach betonowych, środki uszczelniające beton (farby),
środki do gruntowania betonu (farby), powłoki do wykańczania
betonu, utwardzane promieniami powłoki do betonu, mieszanki
powłokowe do konserwacji betonu (farby lub oleje), środki konserwujące beton będące farbami, środki konserwujące do użytku
przeciw korozji, 17 kauczuk płynny, kauczuk chlorowany, kauczuk
nitrylowy, kauczuk silikonowy, kauczuk naturalny, kauczuk surowy,
kauczuk chloroprenowy, pochodne kauczuku, roztwór kauczukowy, mieszanki kauczukowe, kauczuk izobutylowo-izoprenowy,
kauczuk ciekły [depolimeryzowany], płynny kauczuk butylowy,
mieszanki kauczuku silikonowego, kauczuk do izolacji termicznej,
kauczuk do izolacji elektrycznej, wodoszczelne kołnierze z kauczuku, szczeliwa z kauczuku silikonowego, wypełnienia kauczukowe
[materiały wyściełające], taśma kauczukowa do izolacji, wyroby
z kauczuku do uszczelniania, kauczuk syntetyczny do użytku w produkcji, kauczuk lateksowy do użycia w produkcji, nieutwardzony
kauczuk syntetyczny do użytku w produkcji, gutaperka, guma,
azbest, mika i wyroby z tych materiałów nie ujęte w innych klasach,
masy uszczelniające termoizolujące i hydroizolujące, preparaty
płynne, półpłynne i w postaci proszku do rozprowadzenia cieczą,
przeznaczone do uzyskiwania powłok uszczelniających i hydroizulujących w budownictwie, zaprawy izolujące, materiały budowlane
z tworzyw sztucznych, płyty i okładziny izolacyjne, izolacyjne żywice akrylowe, akrylowe żywice w postaci półproduktów, kit, wełna
mineralna, uszczelki i uszczelnienia do instalacji wodnych, CO, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i kanalizacyjnych, taśmy przylepne
stosowane do pakowania i w budownictwie, żywice syntetyczne,
taśmy izolacyjne i uszczelniające, tkaniny izolacyjne, materiały
z tworzyw sztucznych i gumy do wypychania, wata szklana do izolacji, materiały ciepłochronne, materiały wyściełające z gumy lub
tworzyw sztucznych, rury giętkie niemetalowe, uszczelki i złączki
do rur, półprzetworzone żywice syntetyczne, masy uszczelniające,
szczeliwa do połączeń: preparaty do nadawania nieprzepuszczalności wyrobów cementowych i ceramicznych, roztwory kauczukowe, 19 materiały budowlane niemetalowe, elementy budowlane
i półfabrykaty zawierające gips, gips jako materiał budowlany, gips
do użytku w garncarstwie, zaprawy gipsowe, zaprawy budowlane,
podłogi niemetalowe, zaprawy samopoziomujące, podłogi pływające, niemetalowe elementy konstrukcyjne do systemów suchej
zabudowy, asfalt, smoła i bitumy, masy bitumiczne uszczelniające
i hydroizolujące, siatki wzmacniające niemetalowe, w tym z włókna
szklanego, wyroby budowlane z betonu ujęte w tej klasie, w tym
pustaki i kostka brukowa, wyroby budowlane z ceramiki, w tym
cegły i dachówki ceramiczne, belki, boazeria drewniana i niemetalowa, deski, drewno budowlane, drewno fornirowane obrobione,
drewno po częściowej obróbce, drzwi i drzwi składane niemetalowe, klepka podłogowa, listwy drewniane, lufciki, okna, ramy niemetalowe, sklejka, tworzywa sztuczne w postaci płyt, form, kształtowników, w tym drobnica, kołki, gałki, uchwyty i kółka, płytki
ceramiczne, szkło budowlane, niemetalowe żaluzje zawijane, niemetalowe żaluzje zewnętrzne, niemetalowe materiały budowlane
do systemów dociepleń, betony, betonowe materiały budowlane,
zaprawy cementowe do łączenia elementów i wypełniania spoin,
zaprawy do fugowania, gotowe masy budowlane poprawiające
przyczepność do podłoża, gotowe masy budowlane poprawiające
przyczepność do podłoży betonowych, grunty szczepne w postaci
gotowych mas.

(111) 332040
(220) 2019 09 19
(210) 504634
(151) 2020 10 12
(441) 2020 02 03
(732) TOMCZYK KATARZYNA, TOMCZYK BARTŁOMIEJ HOFTOM
SPÓŁKA CYWILNA, Tarnowskie Góry (PL)
(540) (znak graficzny)
(540)
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(540)

(591) złoty, żółty, zielony, niebieski, czerwony, brązowy, szary,
czarny, różowy
(531) 06.07.25, 29.01.15, 25.01.15
(510), (511) 33 napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa).
(111) 332041
(220) 2019 09 27
(210) 504958
(151) 2020 10 14
(441) 2020 01 13
(732) JURASZEK MACIEJ UBEZPIECZENIA, NIERUCHOMOŚCI
ROZETA, Zakopane (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Villa Apartamenty Czar Tatr
(510), (511) 43 domy turystyczne, pensjonaty, rezerwacja miejsc
w pensjonatach, rezerwacje miejsc w hotelach, usługi hotelowe,
usługi recepcyjne dla tymczasowego zakwaterowania [zarządzanie
przyjazdami i wyjazdami], wynajmowanie zakwaterowania na pobyt
czasowy.
(111) 332042
(220) 2019 10 02
(210) 505147
(151) 2020 10 14
(441) 2020 02 24
(732) HOLA SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Konin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) hola KAWA & ZABAWA
(540)

(591) biały, czarny, ciemnożółty, pomarańczowy, czerwony,
ciemnofioletowy, ciemnoróżowy, niebieski, jasnozielony, zielony,
ciemnoniebieski
(531) 26.01.01, 26.01.06, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, 28 gry i zabawki,
artykuły sportowe i gimnastyczne, ozdoby choinkowe. urządzenia
rozrywkowe i do gier do użytku z zewnętrznym ekranem lub monitorem, sprzęt do różnych gier i dyscyplin sportowych, 41 usługi mające
na celu rozrywkę, zabawę lub rekreację, usługi związane z prezentacją dzieł sztuki lub literatury w celach kulturalno-oświatowych lub
edukacyjnych, nauczanie, kształcenie, rozrywka, działalność sportowa i kulturalna, usługi związane z wszelkimi formami edukacji ludzi
lub tresurą zwierząt, 43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje,
tymczasowe zakwaterowanie, usługi świadczone przez osoby lub
instytucje zajmujące się przygotowywaniem żywności lub napojów
do konsumpcji oraz usługi związane z zapewnieniem pokoi miejsca
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do spania i wyżywienia w hotelach, pensjonatach lub innych instytucjach zapewniających czasowe zakwaterowanie.

(111) 332043
(220) 2019 10 04
(210) 505242
(151) 2020 10 09
(441) 2020 04 20
(732) SONAROL SPÓŁKA JAWNA NAJDA, Jedwabne (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Perfectherm
(540)

(591) szary, biały
(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.03, 27.05.05, 27.05.17
(510), (511) 7 belarki, bębny jako części maszyn, brony, brzeszczoty
pił jako części maszyn, cylindry do maszyn, czopy jako części maszyn,
czyszczalnie złożone do ziaren, dłuta do maszyn, dmuchawy jako
maszyny, dmuchawy do sprężania, zasysania i transportu ziarna, dojarki, dojarki mechaniczne, drążki jako części maszyn, maszyny
do obróbki drewna, elewatory rolnicze, formy jako części maszyn,
frezarki, giętarki, gładziarki, maszyny do gwintowania, hydrauliczne
silniki, instalacje do mycia pojazdów, maszynowe kolektory do zbierania kamienia kotłowego, kołowroty, kondensatory pary, koparki,
korby jako części maszyn, kosiarki, krążki jako części maszyn, kubki
udojowe do dojarek, lemiesze do pługów, łuskarki ziarna, łożyska
jako części maszyn, maselnice, maszyny rolnicze, mieszalniki, młynki
domowe, maszyny do pielenia, maszyny do ubijania, osłony do maszyn, maszyny do uprawiania ziemi do użytku rolniczego, pługi, mechaniczne podajniki paszy dla zwierząt, młotki jako części maszyn,
noże jako części maszyn, obudowy jako części maszyn, przesiewacze, separatory, separatory para-olej, sieczkarnie, siewniki, suszarki
jako wirówki, maszyny do obróbki tytoniu, wialnie, wirówki jako maszyny, wirówki do mleka, urządzenia elektromechaniczne do produkcji żywności, regulatory jako części maszyn, szpule jako części
maszyn, tłoki jako części maszyn, zawory jako części maszyn, zgrabiarki, żniwiarki, snopowiązałki, maszyny budowlane, maszyny
do mleczarstwa, maszyny do budowy dróg, maszyny do mieszania,
maszyny do przetwarzania tworzyw sztucznych, maszyny do robót
ziemnych, maszyny do strzyżenia sierści u zwierząt, maszyny kruszące, maszyny ssące do celów przemysłowych, 19 balustrady, baraki,
belki niemetalowe, boazerie, bramy niemetalowe, budynki niemetalowe przenośne, chlewy, dachówka niemetalowa, drzwi niemetalowe, forniry, futryny niemetalowe, gonty, gzymsy niemetalowe, kabiny telefoniczne niemetalowe, kamieniarskie wyroby, karton
budowlany, kątowniki niemetalowe, kesony do prac konstrukcyjnych
pod wodą, klepki drewniane, kominowe trzony niemetalowe, konstrukcyjne elementy niemetalowe dla budownictwa, kraty niemetalowe, krokwie dachowe, kształtowniki niemetalowe, kurniki niemetalowe, listwy niemetalowe stosowane w budownictwie, łaty
drewniane, marmur, mozaiki dla budownictwa, materiały budowlane niemetalowe, nadproża niemetalowe, obróbki budowlane niemetalowe, obudowy kominków, odrzwia niemetalowe, ogrodzenia niemetalowe, okiennice niemetalowe, okna niemetalowe, oliwin dla
budownictwa, pak, palisady niemetalowe, papa, papier budowlany,
parkiety, piasek dla budownictwa, piasek srebrny, piaskowiec budowlany, płytki niemetalowe stosowane w budownictwie, podkłady
kolejowe niemetalowe, podłogi niemetalowe, podpory niemetalowe, pokrycia dachów stosowane jako niemetalowe, pokrywy włazów
niemetalowe, powłoki stosowane jako materiały budowlane, profile
niemetalowe dla budownictwa, progi niemetalowe, ramy do okien
niemetalowe, przewody niemetalowe do instalacji wentylacyjnej
i klimatyzacyjnej, rolety do użytku zewnętrznego niemetalowe,
urządzenia do parkowania rowerów niemetalowe, rozporki niemetalowe, rusztowania niemetalowe, schody niemetalowe, sklejka, słupy
niemetalowe, stajnie, stopnie schodów niemetalowe, stropy niemetalowe, sufity niemetalowe, szkło konstrukcyjne, szkło płaskie walcowane stosowane jako okienne dla budownictwa, ścianki szczelne
niemetalowe, trampoliny niemetalowe, trzcina dla budownictwa,
wykładziny niemetalowe, wyroby ze styropianu stosowane w budownictwie, wyroby z polistyrenu stosowane w budownictwie, wyroby ze styrenu stosowane w budownictwie, zbiorniki murowane,
zbrojenie dla budownictwa niemetalowe, znaki drogowe nieświecące i niemechaniczne niemetalowe, żużel stosowany jako materiał
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budowlany, żwir, poidła dla zwierząt domowych, 35 badanie rynku,
doradztwo specjalistyczne w sprawach działalności gospodarczej,
ekspertyzy w działalności gospodarczej, opinie, organizowanie wystaw lub targów w celach handlowych lub reklamowych, pokazy towarów, promocja sprzedaży stosowana dla osób trzecich, zaopatrzenie osób trzecich stosowane jako zakupy i sprzedaż produktów dla
innych przedsiębiorstw poprzez Internet z zakresu: budownictwa
i dla budownictwa, leśnictwa, nasiennictwa, ogrodnictwa, rolnictwa,
szkółkarstwa, usługi handlowe w zakresie półproduktów pochodzenia rolniczego, zgrupowanie na rzecz osób trzecich towarów pozwalające nabywcy je oglądać i kupować poprzez katalogi, w sklepach
i hurtowniach z: wyrobami budowlanymi, samochodowymi, materiałami z tworzyw sztucznych, artykułami ogrodniczymi, nasionami,
sadzonkami, materiałem szkółkarskim, środkami chemicznymi dla
ogrodnictwa, narzędzi i sprzętu dla: leśnictwa, rolnictwa i ogrodnictwa, ze sprzętem i wyrobami: do użytku spożywczego, z przeznaczeniem dla rolnictwa, maszyn i urządzeń rolniczych oraz części do tych
maszyn i urządzeń, usługi handlowe w zakresie obrotu płodów rolnych i żywych zwierząt, a w szczególności: bębny jako części maszyn,
brony, brzeszczoty pił jako części maszyn, cylindry do maszyn, czopy
jako części maszyn, czyszczalnie złożone do ziaren, dłuta do maszyn,
dmuchawy jako maszyny, dmuchawy do sprężania, zasysania i transportu ziarna, dojarki, dojarki mechaniczne, drążki jako części maszyn,
maszyny do obróbki drewna, elewatory rolnicze, formy jako części
maszyn, frezarki, giętarki, gładziarki, maszyny do gwintowania, hydrauliczne silniki, instalacje do mycia pojazdów, maszynowe kolektory do zbierania kamienia kotłowego, koła zębate, kołowroty, kondensatory pary, kopaczki, koparki, korby jako części maszyn, kosiarki,
krążki jako części maszyn, kubki udojowe do dojarek, kultywatory,
lemiesze do pługów, łuskarki ziarna, łożyska jako części maszyn, maselnice, maszyny rolnicze, mieszalniki, maszynki do mięsa, młynki
domowe, maszyny do pielenia, maszyny do ubijania, narzędzia, narzędzia rolnicze, osłony do maszyn, maszyny do uprawiania ziemi
do użytku rolniczego, pługi, mechaniczne podajniki paszy dla zwierząt, podgrzewacze wody, podnośniki, poidła dla zwierząt, młotki
jako części maszyn, noże jako części maszyn, obudowy jako części
maszyn, przesiewacze, separatory, separatory para-olej, sieczkarnie,
siewniki, sita, snopowiązałki, suszarki jako wirówki, szatkownice, maszyny do obróbki tytoniu, wialnie, wirówki jako maszyny, wirówki
do mleka, wymienniki ciepła, zgrabiarki, urządzenia elektromechaniczne do produkcji żywności, regulatory jako części maszyn, szpule
jako części maszyn, tłoki jako części maszyn, zawory jako części maszyn, zgrabiarki, żniwiarki, snopowiązałki, altany stosowane jako konstrukcje, balustrady, baraki, baseny kąpielowe stosowane jako konstrukcje, belki niemetalowe, boazerie, bramy niemetalowe, budki
targowe, budynki niemetalowe przenośne, chlewy, dachówka niemetalowa, drzwi niemetalowe, forniry, futryny niemetalowe, gonty,
gzymsy niemetalowe, kabiny kąpielowe niemetalowe, kabiny telefoniczne niemetalowe, kamieniarskie wyroby, karton budowlany, kątowniki niemetalowe, kesony do prac konstrukcyjnych pod wodą,
klepki bednarskie, klepki drewniane, kominowe trzony niemetalowe,
konstrukcyjne elementy niemetalowe dla budownictwa, kostki niemetalowe, kraty niemetalowe, krokwie dachowe, kształtowniki niemetalowe, kurniki niemetalowe, listwy niemetalowe stosowane
w budownictwie, lufciki, łaty drewniane, marmur, mozaiki dla budownictwa, materiały budowlane niemetalowe, nadproża niemetalowe, obróbki budowlane niemetalowe, obudowy kominków,
odrzwia niemetalowe, ogrodzenia niemetalowe, ogrody zimowe
jako konstrukcje budowlane, okiennice niemetalowe, okna niemetalowe, okucia drzwi niemetalowe, oliwin dla budownictwa, osprzęt
drzwiowy, pak, palisady niemetalowe, papa, papier budowlany, parkiety, piasek dla budownictwa, piasek srebrny, piaskowiec budowlany, płyty, płytki niemetalowe stosowane w budownictwie, podkłady
kolejowe niemetalowe, podłogi niemetalowe, podpory niemetalowe, podwaliny niemetalowe, pokrycia dachów stosowane jako niemetalowe, pokrycia ścian niemetalowe, pokrywy włazów niemetalowe, powłoki stosowane jako materiały budowlane, profile
niemetalowe dla budownictwa, progi niemetalowe, prowadnice
do drzwi lub okien niemetalowe, przegrody niemetalowe, ramy
do okien niemetalowe, przewody niemetalowe do instalacji wentylacyjnej i klimatyzacyjnej, ramy do okien niemetalowe, rolety wewnętrzne i zewnętrzne niemetalowe, urządzenia do parkowania rowerów niemetalowe, rozporki niemetalowe, rusztowania
niemetalowe, schody niemetalowe, sklejka, słupy niemetalowe, spoiwa do murów, stajnie, stemple podporowe, stopnie schodów nie-
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metalowe, stropy niemetalowe, sufity niemetalowe, szkło konstrukcyjne, szkło płaskie walcowane stosowane jako okienne dla
budownictwa, szkło zbrojone, ścianki szczelne niemetalowe, trampoliny niemetalowe, trzcina dla budownictwa, witryny niemetalowe,
wykładziny niemetalowe, wyroby ze styropianu stosowane w budownictwie, wyroby z polistyrenu stosowane w budownictwie, wyroby ze styrenu stosowane w budownictwie, zbiorniki murowane,
zbrojenie dla budownictwa niemetalowe, znaki drogowe nieświecące i niemechaniczne niemetalowe, żaluzje niemetalowe, żużel stosowany jako materiał budowlany, żwir.
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trybutorów wody pitnej, usługi restauracyjne, restauracje samoobsługowe, snack-bary.

(111) 332047
(220) 2019 10 21
(210) 505883
(151) 2020 10 13
(441) 2020 03 16
(732) CPF POLAND SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TO BE FOODIE
(540)

(111) 332044
(220) 2019 10 11
(210) 505525
(151) 2020 10 12
(441) 2020 01 27
(732) EUROBUSINESS GAMES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Chorzów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KUCHENNY POKER
(540)

(591) biały, czarny, szary, zielony, jasnozielony, ciemnozielony,
żółty, czerwony, brązowy, pomarańczowy, fioletowy
(531) 05.09.24, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 28 gry, w tym gry karciane, gry planszowe, gry logiczne,
gry strategiczne, zabawki, akcesoria do zabawy.
(111) 332045
(220) 2019 10 17
(210) 505750
(151) 2020 10 15
(441) 2020 01 13
(732) EUROBUSINESS GAMES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Chorzów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) EBG
(540)

(591) jasnozielony
(531) 26.15.09, 26.15.15, 27.05.01, 27.05.23, 27.05.17, 29.01.11
(510), (511) 28 gry, w tym gry karciane, gry planszowe, gry logiczne,
gry strategiczne, zabawki, akcesoria do zabawy, 40 usługi drukowania, w tym drukowanie reklam, usługi cyfrowego drukowania książek
i innych dokumentów na zamówienie, usługi w zakresie drukowania
materiałów papierniczych, usługi wykańczania druków, laminowanie, oprawianie dokumentów, oprawianie książek, wynajem maszyn
i urządzeń drukarskich.
(111) 332046
(220) 2019 10 18
(210) 505802
(151) 2020 10 09
(441) 2020 02 17
(732) Nobel Quest International Limited, Road Town (VG)
(540) (znak słowny)
(540) HUNN
(510), (511) 43 usługi w zakresie dostarczania żywności i napojów,
tymczasowe zakwaterowanie, usługi kawiarni, usługi kafeterii, usługi
zakwaterowania na obozy wakacyjne, organizowanie zakwaterowania tymczasowego, zapewnianie obiektów i wyposażenia kempingowego, stołówki, oferowanie żywności i napojów dla gości, wynajem
sprzętu do gotowania do celów przemysłowych, wypożyczanie dys-

(531) 27.05.01, 02.01.11
(510), (511) 29 gotowe dania warzywne, gotowe dania z mięsa, gotowe dania składające się głównie z mięsa, przekąski na bazie mięsa, warzyw, sałatki gotowe, owoce morza (nieżywe), przetworzone
owoce morza, desery jogurtowe, desery mleczne, schłodzone desery
mleczne, desery wykonane z produktów mlecznych, desery na bazie
sztucznego mleka, desery owocowe, 30 gotowe dania z ryżu, dania
na bazie ryżu, dania na bazie makaronu, batony zbożowe i energetyczne, gotowe potrawy na bazie ryżu, potrawy zawierające głównie
ryż, gotowe potrawy zawierające głównie makaron, gotowe lunch
w pudełku składający się z ryżu z dodatkiem mięsa, ryby lub warzyw,
potrawy na bazie makaronu, potrawy z makaronu, przekąski składające się głównie z makaronu, przekąski składające się głównie z ryżu,
sałatka z makaronem, sałatka ryżowa, desery czekoladowe, suflety
deserowe, budynie deserowe, musy deserowe, pływające wyspy [deser], desery z musli, Via [holenderski deser mleczny], crème caramel
[karmelowy deser], gotowe desery [wyroby cukiernicze], budynie deserowe w proszku, deser puddingowy na bazie ryżu, gotowe desery
[na bazie czekolady], puddingi do użytku jako desery, kremy budyniowe custard [pieczone desery], słodkie sosy do deserów na bazie
mleka i żółtek (custard), Gotowe desery [wyroby piekarnicze], desery lodowe, budynie deserowe w proszku, mrożone mleczne desery
w formie batonów, desery z warstwą lodów, owoców i bitej śmietany
[parfait], 32 napoje owocowe, napoje warzywne.
(111) 332048
(220) 2019 10 22
(210) 505911
(151) 2020 10 15
(441) 2020 02 10
(732) AMSTERDAM THC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) COFFEESHOP CBD AMSTERDAM
(540)

(591) zielony, czarny, żółty, biały, pomarańczowy, czerwony
(531) 10.01.05, 26.01.04, 26.01.16, 26.01.18, 26.04.16, 26.04.10,
26.04.22, 27.05.01, 27.05.23, 29.01.15
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(510), (511) 3 terpentyna do odtłuszczania, olejek terpentynowy
[preparat odtłuszczający], terpentyna do usuwania plam z tłuszczu,
olejki esencjonalne i ekstrakty aromatyczne, olejki eteryczne, aromaty [olejki aromatyczne], olejki do perfum i zapachów, olejki do aromaterapii [do użytku kosmetycznego], naturalne olejki eteryczne,
roślinne olejki eteryczne, aromaty [olejki eteryczne], produkty perfumeryjne, olejki esencjonalne, olejki toaletowe, olejki do masażu, olejki i płyny do masażu, kosmetyki, olejki do celów kosmetycznych
środki perfumeryjne i zapachowe, woda perfumowana, kremy
do aromaterapii, kremy perfumowane, dezodoranty do ciała [wyroby
perfumeryjne], zapachy, płyny do aromaterapii, zapachowe płyny
i kremy do pielęgnacji ciała, produkty perfumeryjne, preparaty zapachowe, środki toaletowe, preparaty do czyszczenia i odświeżania,
preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, środki do higieny jamy ustnej,
woski do masażu, kosmetyki w formie olejków, kosmetyki naturalne,
kosmetyki organiczne, kremy do masażu, nie do celów leczniczych,
żele do masażu, inne niż do celów medycznych, perfumowane balsamy [preparaty toaletowe], zestawy kosmetyków, preparaty kosmetyczne do twarzy, nielecznicze preparaty toaletowe, preparaty
zmiękczające [kosmetyki], preparaty kosmetyczne do pielęgnacji
ciała, preparaty higieniczne w postaci środków toaletowych, maści
do celów kosmetycznych, świece do masażu do celów kosmetycznych, mydła i żele, preparaty do kąpieli, dezodoranty i antyperspiranty, preparaty do włosów, kosmetyki do makijażu, preparaty do pielęgnacji skóry, oczu i paznokci, preparaty do depilacji i golenia, pianka
pod prysznic i do kąpieli, pianki do oczyszczania ciała, peeling
do stóp, ekstrakty ziołowe do celów kosmetycznych, żele do ciała,
szampony do ciała, mleczko kosmetyczne, płyny pielęgnacyjne, masła do twarzy i ciała, kosmetyki do makijażu, preparaty do pielęgnacji
skóry, preparaty czyszczące do użytku osobistego, szampony do ciała, kremy pod prysznic, aromatyczne olejki do kąpieli, zioła do kąpieli, sole zapachowe do kąpieli, olejek ułatwiający czesanie, olejki
do brody, odżywki do włosów, balsam do włosów, szampony, kosmetyki do włosów, płyny do pielęgnacji włosów, żele do włosów, maskara do włosów, kosmetyczne preparaty fryzjerskie, błyszczyki do ust,
kosmetyki brązująco-opalizujące, korektor do twarzy, kremy kosmetyczne, zestawy do makijażu, róż do ust, maski kosmetyczne, preparaty do makijażu twarzy i ciała, olejki do opalania, olejki oczyszczające, odżywki do ust, preparaty odżywiające skórę, nielecznicze
balsamy do ust, kosmetyki w formie mleczek, koncentraty nawilżające [kosmetyki], kosmetyki w postaci płynów, kremy do ciała, kremy,
emulsje i żele nawilżające, mleczka do ciała, mleczka nawilżające,
nawilżacze do skóry, preparaty nawilżające do ciała, kosmetyczne
środki nawilżające, balsam do ciała, maseczki do twarzy, puder
do ciała, maści [nielecznicze], kosmetyki do pielęgnacji skóry, preparaty złuszczające do pielęgnacji skóry [peelingi], 5 zioła lecznicze,
środki do odtruwania na bazie ziół, napoje ziołowe do użytku leczniczego, suplementy ziołowe, mieszanki ziołowe do użytku medycznego, ekstrakty ziołowe do celów medycznych, wyciągi z ziół leczniczych, zioła do palenia do celów medycznych, zioła lecznicze suszone
lub zakonserwowane, lecznicze napary ziołowe, leki ziołowe, olejki
lecznicze, papierosy beztytoniowe do celów medycznych, substytuty tytoniu do celów medycznych, terpentyna do celów farmaceutycznych, olejek terpentynowy do celów farmaceutycznych, 31 rośliny, nasiona roślin, sadzonki roślin, rośliny żywe, rośliny domowe,
drzewa [rośliny], rośliny świeże, rośliny doniczkowe, rośliny naturalne
(żywe), bulwy do rozmnażania roślin, mieszanki ziaren roślin dzikich,
naturalne rośliny i kwiaty, artykuły spożywcze dla zwierząt zawierające wyciągi z roślin, nasiona, cebulki i rozsady do hodowli roślin, nasiona roślin strączkowych [karma dla zwierząt], cebulki roślin do użytku w rolnictwie, cebulki roślin do celów ogrodniczych, ziarna
naturalne, nasiona, nasiona traw, ziarna [nasiona], nieprzetworzone
nasiona oleiste, 34 fajki wodne, elektroniczne fajki wodne, waporyzatory osobiste i papierosy elektroniczne oraz aromaty i płyny
do nich, fajki, fajki do palenia tytoniu z metalu szlachetnego, fajki
do palenia tytoniu, nie z metalu szlachetnego, waporyzatory dla palaczy, do stosowania doustnego, waporyzatory do bezdymnych papierosów, zapalniczki, zapałki, bibułki papierosowe, bloczki bibułki
papierosowej, artykuły dla palaczy z metalu szlachetnego, artykuły
dla palaczy, nie z metalu szlachetnego, aromaty do tytoniu, beztytoniowe doustne torebki nikotynowe [nie do użytku medycznego], fajki do palenia mentolowych zamienników tytoniu, japoński poszatkowany tytoń [kizami], machorka, melasa ziołowa [zamienniki tytoniu],
papierosy, cygara, cygaretki i inne gotowe artykuły dla palaczy, snus,
rappee, snus bez tytoniu, snus z tytoniem, substytuty tytoniu, sub-
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stytuty tytoniu (nie do celów medycznych), tabaka, tabaka bez tytoniu, tabaka z tytoniem, tytoń, tytoń aromatyzowany, tytoń bezdymny, tytoń do fajek, tytoń do palenia, tytoń do papierosów, tytoń
do robienia papierosów, tytoń do skręcania papierosów, tytoń do żucia, tytoń hookah, tytoń i substytuty tytoniu, tytoń luzem, do zwijania i do fajek, tytoń mentolowy, tytoń mentolowy do fajek, tytoń surowy, tytoń w liściach, wyroby tytoniowe, zestaw do skręcania
papierosów, zioła do palenia, azjatyckie długie fajki do tytoniu [kiseru], cybuchy do fajek, lufki do papierosów, osłony na azjatyckie długie fajki do tytoniu, papier higroskopijny do tytoniu, papierowe ustniki papierosowe z filtrami, pojemniki na tytoń i humidory,
popielniczki, produkty tytoniowe przeznaczone do ogrzewania,
przybory do czyszczenia fajek, przyrządy do obcinania papierosów,
ręczne urządzenia do wstrzykiwania tytoniu w papierowe rolki, skrobaczki do fajek, spluwaczki dla żujących tytoń, środki czyszczące
do papierosów elektronicznych, stojaki na fajki [przybory dla palaczy], tacki do fajek, torby na fajki, torebki na fajki, ubijaki do fajek,
urządzenia do gaszenia palących się papierosów i cygar oraz palących się patyczków tytoniowych, urządzenia do podgrzewania substytutów tytoniu w celu wdychania, urządzenia do podgrzewania
tytoniu w celu wdychania, wyciory do fajek, zatyczki do fajek [przybory dla palaczy], ustniki do cygar, ustniki do cygarniczek, ustniki
do fajek, ustniki do papierosów, ustniki papierosów, woreczki na tytoń, aromaty chemiczne w płynie stosowane do napełniania wkładów do elektronicznych papierosów, atomizery do papierosów elektronicznych, ciekłe roztwory do użytku w e-papierosach, ciekłe
roztwory nikotyny do stosowania w e-papierosach, cygara elektroniczne, inhalatory do stosowania jako alternatywa dla papierosów
tytoniowych, kartomizery do papierosów elektronicznych, kartridże
do papierosów elektronicznych, naboje do kartridżów do papierosów elektronicznych, papierosy elektroniczne, płyn do papierosów
elektronicznych [e-liquid] zawierający glikol propylenowy, płyn
do papierosów elektronicznych [e-liquid] zawierający glicerynę roślinną, płyny do elektronicznych papierosów [e-płyn] zawierające
aromaty w płynie stosowane do napełniania wkładów do elektronicznych papierosów, smoła tytoniowa do użytku w papierosach
elektronicznych, środki aromatyzujące do stosowania w papierosach
elektronicznych, inne niż olejki eteryczne, urządzenia elektroniczne
do inhalacji nikotynowej, urządzenia elektroniczne do aerozoli do inhalacji zawierających nikotynę, wkłady zawierające chemiczne substancje aromatyczne w płynie do papierosów elektronicznych, zestawy do palenia papierosów elektronicznych, 35 usługi reklamowe
w zakresie sprzedaży towarów, usługi sprzedaży detalicznej w związku z tytoniem, usługi sprzedaży hurtowej w związku z tytoniem,
usługi sprzedaży detalicznej w związku ze środkami spożywczymi,
usługi sprzedaży detalicznej w związku z produktami dietetycznymi,
usługi sprzedaży hurtowej w związku z produktami dietetycznymi,
usługi w zakresie reklamy i promocji sprzedaży, usługi reklamowe
i promocyjne w zakresie sprzedaży, usługi sprzedaży detalicznej
w związku z suplementami diety, prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, prezentowanie towarów
w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, usługi w zakresie detalicznej sprzedaży wysyłkowej artykułów kosmetycznych, usługi
sprzedaży hurtowej w związku z paszą dla zwierząt, usługi sprzedaży
detalicznej w związku z paszą dla zwierząt, sprzedaż detaliczna środków farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych oraz zaopatrzenia medycznego, usługi sprzedaży detalicznej za zamówieniem
pocztowym związane z artykułami spożywczymi, dystrybucja materiałów reklamowych (ulotek, prospektów, broszur, próbek, w szczególności do sprzedaży katalogowej dalekodystansowej) w kraju lub
poza nim, dystrybucja materiałów promocyjnych, mianowicie ulotek, prospektów, broszur, próbek, zwłaszcza w zakresie sprzedaży
katalogowej dalekodystansowej [zarówno poza granice jak i w kraju],
usługi sprzedaży detalicznej za pomocą globalnych sieci komputerowych związane z artykułami spożywczymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z artykułami do stosowania z tytoniem.

(111) 332049
(220) 2019 10 22
(210) 505912
(151) 2020 10 14
(441) 2020 01 13
(732) OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot (PL)
(540) (znak słowny)
(540) AA BABY
(510), (511) 3 produkty kosmetyczne, preparaty do pielęgnacji skóry,
preparaty do pielęgnacji dłoni i stóp, emulsje, kremy, balsamy, toni-
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ki, płyny, mleczka, żele, pianki, oliwki, peelingi, maseczki do twarzy
i do ciała, olejki eteryczne go pielęgnacji skóry, talk i pudry do ciała, preparaty przeciwsłoneczne i po opalaniu, preparaty do golenia, przed i po goleniu, mydła, środki do mycia i kąpieli, preparaty
do higieny intymnej, środki perfumeryjne, perfumy, wody toaletowe i kolońskie, dezodoranty i antyperspiranty, preparaty do pielęgnacji włosów, rzęs, brwi, paznokci, środki do pielęgnacji ust, środki
do czyszczenia zębów i pielęgnacji jamy ustnej, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, maski kosmetyczne, środki toaletowe,
5 preparaty farmaceutyczne, produkty i preparaty do pielęgnacji
skóry do celów leczniczych, kosmetyki do celów medycznych i leczniczych, sole do kąpieli do celów medycznych, emulsje, płyny, oliwki
i balsamy lecznicze, kremy i żele do celów leczniczych, maski do celów leczniczych, preparaty do pielęgnacji skóry, włosów, rzęs, brwi,
paznokci do celów leczniczych.

(111) 332050
(220) 2019 10 22
(210) 505913
(151) 2020 10 14
(441) 2020 01 13
(732) OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot (PL)
(540) (znak słowny)
(540) AA BABY SOFT
(510), (511) 3 produkty kosmetyczne, preparaty do pielęgnacji skóry,
preparaty do pielęgnacji dłoni i stóp, emulsje, kremy, balsamy, toniki, płyny, mleczka, żele, pianki, oliwki, peelingi, maseczki do twarzy
i do ciała, olejki eteryczne go pielęgnacji skóry, talk i pudry do ciała, preparaty przeciwsłoneczne i po opalaniu, preparaty do golenia, przed i po goleniu, mydła, środki do mycia i kąpieli, preparaty
do higieny intymnej, środki perfumeryjne, perfumy, wody toaletowe i kolońskie, dezodoranty i antyperspiranty, preparaty do pielęgnacji włosów, rzęs, brwi, paznokci, środki do pielęgnacji ust, środki
do czyszczenia zębów i pielęgnacji jamy ustnej, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, maski kosmetyczne, środki toaletowe,
5 preparaty farmaceutyczne, produkty i preparaty do pielęgnacji
skóry do celów leczniczych, kosmetyki do celów medycznych i leczniczych, sole do kąpieli do celów medycznych, emulsje, płyny, oliwki
i balsamy lecznicze, kremy i żele do celów leczniczych, maski do celów leczniczych, preparaty do pielęgnacji skóry, włosów, rzęs, brwi,
paznokci do celów leczniczych.

Nr 3/2021

żawa nieruchomości, wynajem długoterminowy lub krótkoterminowy lokali mieszkalnych i niemieszkalnych, organizowanie wynajmu
lokali mieszkalnych i niemieszkalnych, usługi doradcze dotyczące
nieruchomości, dostarczanie informacji dotyczących nieruchomości,
w szczególności za pośrednictwem Internetu, ocena i wycena nieruchomości, usługi sprzedaży lokali mieszkalnych i niemieszkalnych,
kosztorysowanie, 37 budownictwo mieszkaniowe i niemieszkaniowe, prowadzenie działalności developerskiej w zakresie budownictwa mieszkaniowego i niemieszkaniowego, usługi w zakresie: budowania lokali mieszkaniowych i niemieszkaniowych, w tym zwłaszcza
osiedli-wraz z infrastrukturą, usługi instalacyjne, wykończeniowe
i naprawcze w zakresie budownictwa mieszkaniowego i niemieszkaniowego obejmujące zwłaszcza instalacje elektryczne, centralnego
ogrzewania, gazowe, wodno-kanalizacyjne, fotowoltaiczne, usług
nadzoru budowlanego, prace budowlano-wykończeniowe w zakresie wystroju wnętrz, doradztwo techniczne oraz inżynieryjne w zakresie budownictwa, sprzątanie hoteli, 41 kształcenie praktyczne
[pokazy], organizowanie balów, organizowanie i prowadzenie konferencji, kongresów, seminariów, sympozjów i zjazdów-w zakresie
prowadzenia działalności developerskiej, a także działalności polegającej na zarządzaniu oraz wynajmie nieruchomości, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], planowanie przyjęć [rozrywka], usługi rozrywkowe, kursy edukacyjne w dziedzinie branży
turystycznej, 43 pensjonaty, kafeterie [bufety], usługi barowe, usługi
hotelowe-w tym zwłaszcza polegające na zapewnianiu zakwaterowania, usługi restauracyjne, wynajmowanie sal na zebrania, zakwaterowanie wakacyjne i turystyczne, domy turystyczne, usługi
w zakresie obozów turystycznych [zakwaterowanie], usługi biur turystycznych w zakresie rezerwacji zakwaterowań.

(111) 332052
(220) 2019 10 23
(210) 505969
(151) 2020 10 15
(441) 2020 02 10
(732) SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ-INSTYTUT PRZEMYSŁU
SKÓRZANEGO, Łódź (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CERTYFIKOWANY MATERIAŁ TWOICH MEBLI
(540)

(111) 332051
(220) 2019 10 22
(210) 505918
(151) 2020 10 09
(441) 2020 03 16
(732) SOCHA URSZULA BB INVEST, Bielsko-Biała (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) APARTAMENTY SZYNDZIELNIA
(540)
(591) czarny, czerwony
(531) 01.15.24, 01.01.03, 01.01.10, 09.01.09, 12.01.10, 24.09.03,
24.09.05, 24.03.07, 24.03.11, 24.03.18, 24.03.19, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 18 skóra i imitacje skóry, 20 meble i akcesoria meblowe
wyposażenia domu, 24 tkaniny i wyroby tekstylne.

(591) ciemnoniebieski, jasnoniebieski, zielony
(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.17, 26.11.03, 26.11.06, 26.11.09, 26.11.12
(510), (511) 35 usługi w zakresie zarządzania przedsięwzięciami inwestycyjnymi w celu budowy lub przygotowania obiektów mieszkalnych i niemieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży lub wynajmowania, usługi pośredniczenia w sprzedaży projektów lokali
mieszkalnych i niemieszkalnych, zgrupowanie na rzecz osób trzecich
towarów mających zastosowanie w budownictwie mieszkaniowym
i niemieszkaniowym, jak również gotowych konstrukcji obiektów
mieszkalnych i niemieszkalnych-pozwalające nabywcy wygodnie
oglądać i kupować te towary w sklepie, w katalogach wysyłkowych
lub za pośrednictwem Internetu, zarządzanie hotelami, usługi doradztwa związane z administrowaniem i zarządzaniem hotelami,
usługi reklamowe w zakresie turystyki i podróży, 36 usługi zarządzania nieruchomościami, w szczególności w zakresie osiedli mieszkaniowych, a także lokali mieszkalnych i niemieszkalnych, usługi
związane ze współwłasnością nieruchomości, wynajem lub dzier-

(111) 332053
(220) 2019 10 24
(210) 506011
(151) 2020 10 09
(441) 2019 12 30
(732) Noris Pharma AG, Zurych (CH)
(540) (znak słowny)
(540) DIETELLA
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne i weterynaryjne, środki sanitarne do celów medycznych, dietetyczna żywność do celów leczniczych, dietetyczna żywność do użytku weterynaryjnego, żywność
dla niemowląt, suplementy diety, substancje dietetyczne do celów
leczniczych, dodatki dietetyczne, lecznicze dodatki do żywności,
dietetyczne dodatki do żywności, dodatki do żywności do celów medycznych, dodatki do żywności do celów niemedycznych, medyczne
dodatki do żywności do użytku weterynaryjnego, dodatki odżywcze,
dodatki witaminowe i mineralne, suplementy ziołowe, suplementy
żywnościowe, witaminy i preparaty witaminowe, lekarstwa, preparaty medyczne, plastry, materiały opatrunkowe, preparaty i artykuły
dentystyczne, lecznicze środki do czyszczenia zębów, środki odkażające, środki dezynfekcyjne i antyseptyczne, środki dezodoryzujące
i oczyszczające powietrze, mydła i detergenty lecznicze i odkażające,
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preparaty i artykuły higieniczne, pieluchy dla niemowląt i dorosłych,
preparaty i artykuły do tępienia szkodników.

(111) 332054
(220) 2019 10 28
(151) 2020 10 09
(441) 2020 01 13
(732) TRYLSKI MATEUSZ, Częstochowa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) JUNAMA
(540)

(210) 506124

(531) 26.03.01, 26.03.05, 27.05.01, 26.11.03
(510), (511) 12 wózki dziecięce, foteliki bezpieczeństwa dla dzieci
do pojazdów, pokrycia wózków dziecięcych spacerowych, wózki dziecięce spacerowe, pokrycia wózków dziecięcych, budki do wózków
dziecięcych, budki do wózków dziecięcych spacerowych, 20 meble,
meble dla dzieci, łóżka, łóżeczka dziecięce, kołyski, przewijaki dla niemowląt, materace, chodziki dla dzieci, wysokie krzesła dla dzieci, figurki [statuetki] z drewna, wosku lub tworzyw sztucznych, kojce dla dzieci,
wyroby koszykarskie, kwietniki [meble], lustra [meble], poduszki, pościel, oprócz bielizny pościelowej, skrzynie [paki] niemetalowe, śpiwory, leżaki, 28 balony do zabawy, domki dla lalek, wózki dla lalek, wózki
do zabawy, gry automatyczne lub na żetony, huśtawki, karty do gry,
ubranka dla lalek, łóżka dla lalek, układanki [puzzle], gry, zabawki, klocki do zabawy, meble do domków dla lalek, konie na biegunach [zabawki], zabawki bujane, pojazdy [zabawki], sanki.
(111) 332055
(220) 2019 10 29
(210) 506183
(151) 2020 10 14
(441) 2020 03 02
(732) BAŁDYGA JÓZEF ZAKŁAD PRZETWÓRSTWA MIĘSNEGO JBB
IMPORT-EKSPORT, Łyse (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) JBB Bałdyga ZE SPIŻARNI 92% MIĘSA WIEPRZOWEGO 100%
Polski Kapitał www.jbb.pl
(540)
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doradztwo specjalistyczne w sprawach działalności gospodarczej,
ekspertyzy w działalności gospodarczej, sondaże, organizowanie wystaw lub targów w celach handlowych lub reklamowych, pokazy towarów, promocja sprzedaży stosowana dla osób trzecich, zaopatrzenie
osób trzecich stosowane jako zakupy i sprzedaż produktów dla innych
przedsiębiorstw, usługi umożliwiające odbiorcom dogodny wybór
i zakup towarów w hurtowni, sklepach, przez internet z, dietetyczną
żywnością do celów leczniczych, dodatkami odżywczymi do celów
leczniczych lub farmaceutycznych, pokarmem dla niemowląt, towarami branży mięsnej, bekon, chrupki na bazie mięsa, drób, dziczyzna,
ekstrakty mięsne, flaki, galarety mięsne, kaszanka, kiełbaski w cieście,
kiełbasy, konserwy mięsne, krokiety spożywcze, krwawa kiszka, mięso, mięso konserwowane, mięso solone, pasty zawierające tłuszcz
do kanapek, produkty gotowe na bazie mięsa zawarte w tej klasie, raki
nieżywe, smalec, sosy mięsne, szynka, tłuszcze jadalne, wątroba, wędliny, produkty gotowe na bazie wędlin zawarte w tej klasie, wieprzowina, wyroby gotowe na bazie drobiu, zwierzęcy szpik kostny jadalny
i przetworów z mięsa włączając wyroby z drobiu i królików, konserw
mięsnych, podrobów mięsnych i krwi, produktów mięsopodobnych,
produktów gotowych na bazie mięsa lub wędlin, branżach, spożywczej, odzieżowej, obuwniczej.

(111) 332056
(220) 2019 10 29
(210) 506188
(151) 2020 10 09
(441) 2020 02 10
(732) BORNIKOWSKA ALEKSANDRA, SCHAEFER ARTUR BIURO
NIERUCHOMOŚCI CASTLE SPÓŁKA CYWILNA, Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CASTLE NIERUCHOMOŚCI ROK ZAŁ. 2004
(540)

(591) czerwony, czarny, szary, biały
(531) 29.01.14, 27.05.01, 27.07.01, 07.01.01
(510), (511) 36 pośrednictwo w obrocie nieruchomościami (agencje
nieruchomości).
(111) 332057
(220) 2019 10 29
(210) 506201
(151) 2020 10 09
(441) 2020 02 10
(732) BORNIKOWSKA ALEKSANDRA, SCHAEFER ARTUR BIURO
NIERUCHOMOŚCI CASTLE SPÓŁKA CYWILNA, Poznań (PL)
(540) (znak słowny)
(540) CASTLE NIERUCHOMOŚCI
(510), (511) 36 pośrednictwo w obrocie nieruchomościami (agencje
nieruchomości).
(111) 332058
(220) 2019 10 29
(210) 506220
(151) 2020 10 12
(441) 2020 01 13
(732) GURGUL MARIUSZ HUBERT PIANOFORTE AGENCJA
ARTYSTYCZNA, Wrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Polskie Jarmarki
(540)

(591) biały, ciemnobrązowy, niebieski, czerwony, jasnobrązowy
(531) 27.05.01, 27.05.24, 29.01.15, 26.01.18
(510), (511) 5 dietetyczna żywność do celów leczniczych: dodatki odżywcze do celów leczniczych, tłuszcze zwierzęce do celów leczniczych
lub farmaceutycznych, pokarm dla niemowląt, 29 bekon, chrupki
na bazie mięsa, drób dziczyzna, ekstrakty mięsne, flaki, galarety mięsne, kaszanka, kiełbaski w cieście, kiełbasy, konserwy mięsne, krokiety
spożywcze, krwawa kiszka, mięso, mięso konserwowane, mięso solone, pasty zawierające tłuszcz do kanapek, produkty gotowe na bazie
mięsa, raki nieżywe, smalec, szynka, tłuszcze jadalne, wątroba, wędliny, produkty gotowe na bazie wędlin, wieprzowina, wyroby gotowe
na bazie drobiu, zwierzęcy szpik kostny jadalny, 35 badanie rynku,

(591) czarny, zielony, czerwony, pomarańczowy, żółty, fioletowy,
niebieski
(531) 05.05.20, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 6 metalowe pawilony targowe, 19 stoiska targowe, pawilony targowe, niemetalowe pawilony targowe, 35 marketing imprez
i wydarzeń, organizowanie imprez w celach handlowych i reklamowych, organizacja i przeprowadzanie wystaw w ramach targów handlowych, organizacja wystaw dla biznesu lub handlu, organizacja
wystaw kwiatów i roślin do celów handlowych lub reklamowych, organizacja wystaw w celach reklamowych, organizowanie i przepro-
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wadzanie wystaw handlowych, organizowanie i prowadzenie targów
i wystaw w celach handlowych, organizowanie i prowadzenie targów
i wystaw w celach reklamowych, organizowanie i prowadzenie wystaw w celach handlowych, organizowanie targów handlowych,
organizowanie imprez, wystaw, targów i pokazów do celów handlowych, promocyjnych i reklamowych, planowanie i prowadzenie targów handlowych, wystaw i prezentacji w celach gospodarczych i reklamowych, organizowanie wystaw i targów w celach handlowych
i reklamowych, promowanie i przeprowadzanie targów handlowych,
promocja targów do celów handlowych, organizacja wystaw w celach handlowych lub reklamowych, przygotowywanie wystaw w celach biznesowych, prowadzenie, przygotowywanie i organizowanie
pokazów handlowych i targów handlowych w celach komercyjnych
i reklamowych, prowadzenie pokazów w zakresie działalności gospodarczej, prowadzenie wystaw w celach biznesowych, organizacja targów handlowych, organizowanie targów i wystaw, usługi w zakresie
zarządzania targami, organizowanie targów handlowych w celach
reklamowych, usługi organizowania targów i wystaw handlowych,
organizowanie targów w celach handlowych lub reklamowych, prowadzenie wystaw w ramach wirtualnych targów handlowych online,
organizowanie targów i wystaw w celach handlowych lub reklamowych, organizowanie wystaw i targów w celach biznesowych i promocyjnych, organizowanie wystaw i targów w celach handlowych
lub reklamowych, organizowanie i prowadzenie targów w celach
handlowych lub reklamowych, 37 instalowanie stoisk targowych,
budowa stoisk i sklepów targowych, instalowanie konstrukcji tymczasowych na targi handlowe, budowa stoisk na targach handlowych i wystawach, 41 imprezy kulturalne, przeprowadzanie imprez
sportowych, organizowanie imprez rekreacyjnych, organizowanie
imprez muzycznych, publikacja kalendarzy imprez, organizowanie
imprez tanecznych, planowanie specjalnych imprez, planowanie
i przeprowadzanie imprez rozrywkowych, organizacja i przeprowadzanie imprez szkoleniowych, organizowanie imprez rozrywkowych
i kulturalnych, prowadzenie imprez rozrywkowych, prowadzenie imprez kulturalnych, rezerwacja biletów na imprezy rozrywkowe, rezerwacja miejsc na imprezy rozrywkowe, usługi rozrywkowe w postaci
organizacji społecznych imprez rozrywkowych, usługi rozrywkowe
w postaci organizowania społecznych imprez rozrywkowych, organizowanie imprez w celach kulturalnych, rozrywkowych i sportowych
wynajem sprzętu do użytku na imprezach sportowych, usługi agencji sprzedaży biletów na imprezy rozrywkowe, usługi doradcze w zakresie organizowania imprez sportowych, 43 udostępnianie obiektów i sprzętu na targi i wystawy, usługi cateringu specjalizującego
się w ręcznym krojeniu szynki podczas targów, degustacji i imprez
publicznych, świadczenie usług kateringowych obejmujących żywność i napoje w obiektach na targi i wystawy.

(111) 332059
(220) 2019 10 29
(210) 506223
(151) 2020 10 12
(441) 2020 01 13
(732) TABOR ANDRZEJ JAN CB CHŁODNICTWO, Bochnia (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) 4 SZMERY
(540)

(591) czarny, czerwony
(531) 24.15.03, 24.15.17, 27.05.01, 27.07.01, 29.01.12
(510), (511) 41 występy zespołów muzycznych na żywo, prezentacja
występów zespołów muzycznych na żywo, usługi rozrywkowe w postaci występów zespołów muzycznych, przedstawienia muzyczne,
widowiska muzyczne, koncerty muzyczne, produkcja muzyczna,
produkcja nagrań muzycznych, usługi koncertów muzycznych, organizowanie koncertów muzycznych, organizacja rozrywek muzycznych, organizowanie widowisk muzycznych, organizowanie wydarzeń muzycznych, prezentacja koncertów muzycznych, prezentacja
przedstawień muzycznych, organizowanie imprez muzycznych, zapewnianie muzyki na żywo, rozrywka z udziałem muzyki, występy
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muzyczne i piosenkarskie, komponowanie muzyki dla osób trzecich,
usługi rozrywkowe świadczone przez muzyków, zarządzanie stroną artystyczną występów muzycznych, występy grup muzycznych
na żywo, dostarczanie rozrywki w postaci nagranej muzyki, usługi
rozrywkowe świadczone przez grupy muzyczne, usługi rozrywki
muzycznej świadczone przez grupy wokalne, muzyczne widowiska
sceniczne wykonywane w miejscach przeznaczonych do występów,
usługi rezerwacji biletów i rezerwacji miejsc na koncerty muzyczne,
nagrywanie muzyki, usługi wydawnicze, muzyczne usługi wydawnicze, usługi wydawnicze w zakresie utworów muzycznych.

(111) 332060
(220) 2019 10 30
(210) 506262
(151) 2020 10 12
(441) 2019 12 30
(732) DUBISZ-UCHERSKA MAGDALENA, SAS-KUSEK MAŁGORZATA
PM&PM SPÓŁKA CYWILNA, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FAIR PLAY
(540)

(591) czarny, niebieski, zielony, czerwony, żółty
(531) 03.13.01, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 41 nauczanie, kształcenie, rozrywka, działalność sportowa i kulturalna, w tym w szczególności: przedszkola z wyłączeniem
usług z zakresu gier losowych, zakładów wzajemnych oraz gier
na automatach, 43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, tymczasowe zakwaterowanie, żłobki dla dzieci, centra opieki nad dziećmi,
w tym w szczególności: żłobki dla dzieci, sprawdziany edukacyjne,
urządzenia sportowe [organizowanie zajęć sportowych].
(111) 332061
(220) 2019 11 04
(151) 2020 10 09
(441) 2020 04 06
(732) KROVIK INTERNATIONAL OÜ, Tallin (EE)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CLEAN ON
(540)

(210) 506385

(591) zielony, biały
(531) 27.05.01, 26.01.03, 26.11.02, 29.01.12
(510), (511) 3 środki do czyszczenia, polerowania, szorowania i ścierania, środki wybielające i inne substancje do tkanin, mianowicie
substancje do prania, usuwania plam, nadawania zapachu, ułatwiania prasowania, zmiękczania tkanin, uniwersalne środki czyszczące, preparaty chemiczne do czyszczenia do użytku domowego,
mydło przemysłowe, przemysłowe środki ścierne, preparaty, płyny,
substancje, mieszanki, rozpuszczalniki czyszczące i odtłuszczające
do użytku przemysłowego, oleje czyszczące, produkty toaletowe,
środki do zmywania naczyń, chusteczki jednorazowe nasączone substancjami lub związkami chemicznymi do stosowania w gospodarstwie domowym, środki do usuwania lakierów, wapna, rdzy, preparaty w postaci wosków do użytku na powierzchniach wykończonych
i niewykończonych, preparaty do usuwania wosku, środki czyszczące
do udrażniania odpływów, preparaty odtłuszczające, pasty do mebli,
do skór i do podłóg, środki i pasty do czyszczenia obuwia, mydła,
ścierki nasączone roztworem do czyszczenia, środki, preparaty i płyny do czyszczenia, mycia, woskowania, polerowania, nabłyszczania,
odnawiania i konserwacji pojazdów, środki do czyszczenia i dezodoryzowania do dywanów i tapicerki do pojazdów i w gospodarstwie
domowym, środki do czyszczenia opon i kół, środki do czyszczenia
szkła i powierzchni wewnętrznych pojazdów, środki zapachowe
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do pojazdów, detergenty, środki do mycia, woski, odżywki, preparaty do czyszczenia, środki ochronne, preparaty do zdzierania
i usuwania farby, preparaty do usuwania rdzy, spryskiwacze szyb
pojazdów (płyny do-), 5 wyroby i preparaty do pielęgnacji zdrowia,
środki odkażające, produkty dezynfekcyjne, roztwory odkażające
do wycierania powierzchni, dezynfektanty na użytek domowy lub
dla celów higienicznych bądź sanitarnych, środki odkażające i preparaty o właściwościach odkażających, preparaty antybakteryjne, preparaty lub substancje do odświeżania lub oczyszczania powietrza,
odświeżacze do toalety, fungicydy, preparaty lub substancje mające
właściwości sanitarne, odkażające, odświeżające powietrze lub grzybobójcze, środki bakteriobójcze, produkty dezodoryzujące do użytku domowego, handlowego lub przemysłowego, 21 sprzęt i artykuły
do sprzątania i czyszczenia, przybory gospodarstwa domowego lub
kuchenne do sprzątania, czyszczenia, polerowania, ścierania i woskowania, artykuły czyszczące, szorujące i polerujące do pojazdów,
a mianowicie poduszeczki do polerowania, nabłyszczania i nakładania preparatów, ściereczki, szmatki, szczotki, gąbki.

(111) 332062
(220) 2019 11 20
(210) 506414
(151) 2020 10 12
(441) 2020 02 03
(732) AKADEMIA BIAŁEGO KRUKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) AKADEMIA BIAŁEGO KRUKA
(540)

(531) 27.05.01, 26.03.04, 26.02.07, 26.13.25
(510), (511) 35 usługi w zakresie kierowania działalnością gospodarczą: badania, opinie, ekspertyzy i usługi konsultacyjne dotyczące
działalności gospodarczej, usługi w zakresie udzielania i pozyskiwania informacji o działalności gospodarczej, projektowanie prowadzenia działalności gospodarczej na rzecz osób trzecich, profesjonalne
doradztwo i udzielanie pomocy w organizacji i zarządzaniu przedsiębiorstwami, analizy kosztów, doradztwo w sprawach zarządzania
personelem, prognozy ekonomiczne, 41 usługi edukacyjne, instruktażowe i szkoleniowe związane z biznesem, organizowanie i prowadzenie szkoleń, warsztatów, seminariów, konferencji, kongresów
i sympozjów, organizowanie konkursów edukacyjnych, poradnictwo
zawodowe, prowadzenie specjalistycznych portali internetowych
w zakresie edukacji i kształcenia, organizacja wystaw z dziedziny
edukacji, usługi w zakresie kształcenia praktycznego, pokazy edukacyjne, nauczanie korespondencyjne, działalność wydawnicza, publikacja elektroniczna on-line artykułów i książek, 42 analizy procesów
nieprodukcyjnych, analizy systemów pomiarowych, wdrażanie rozwiązań metodycznych dotyczących zarządzania procesami, wykonywanie usług związanych z kontrolą jakości, 45 zarządzanie dobrami
intelektualnymi.
(111) 332063
(220) 2019 11 08
(151) 2020 10 12
(441) 2020 02 03
(732) TREND GLASS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Radom (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TREND GLASS
(540)

(591) czarny, niebieski
(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.01.01

(210) 506599
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(510), (511) 9 laboratoryjne wyroby szklane, naczynia szklane do pomiarów, 11 szklane osłony na lampy, lampiony na świece, lampiony elektryczne, latarnie ceramiczne, lampy ozdobne, świece bezpłomienne, świece elektryczne, abażury do lamp i źródeł światła,
oświetlenie dekoracyjne, latarnie ze świeczkami, lampki-świeczki, 21
wyroby ze szkła: butelki, pojemniki, słoje, dzbanki, pudełka, naczynia, wazony, donice, szklanki, kieliszki, naczynia do picia i akcesoria
barowe, karafki ze szkła, wyroby szklane nie ujęte w innych klasach,
szkło nieprzetworzone i półprzetworzone, będące półproduktem,
statuetki, figurki, tabliczki i dzieła sztuki wykonane ze szkła, zawarte
w tej klasie, świeczniki, podstawki do świeczek i podgrzewaczy, stroiki do świec, ozdoby ze szkła, szklane naczynia żaroodporne, czajniki
[nieelektryczne], 35 usługi sprzedaży następujących towarów: laboratoryjne wyroby szklane, naczynia szklane do pomiarów, świece,
znicze, lampiony, lampiony na świece, lampiony elektryczne, latarnie ceramiczne, lampy ozdobne, świece bezpłomienne, świece elektryczne, abażury do lamp i źródeł światła, oświetlenie dekoracyjne,
latarnie ze świeczkami, lampki-świeczki, usługi sprzedaży następujących towarów: szkło nieprzetworzone i półprzetworzone, będące
półproduktem, statuetki, figurki, tabliczki i dzieła sztuki wykonane
ze szkła, świeczniki, podstawki do świeczek i podgrzewaczy, stroiki
do świec, karafki ze szkła, usługi sprzedaży następujących towarów:
szklane butelki, pojemniki, słoje, dzbanki, pudełka, naczynia, wazony,
donice, szklanki, kieliszki, naczynia do picia i akcesoria barowe, zarządzanie sklepami: detalicznymi, hurtowymi, internetowymi, reklama,
organizowanie targów, wystaw i kongresów w celach handlowych
oraz reklamowych, pokazy towarów, pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarządzanie i administrowanie działalnością
gospodarczą, usługi w zakresie handlu i usługi informacyjne dla konsumentów, usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, 39 przewożenie i dostarczanie towarów, pakowanie i składowanie towarów,
załadunek i rozładunek towarów, wypożyczanie środków transportu,
40 obróbka szkła w celu zmiany właściwości optycznych i fizycznych,
barwienie tafli szklanych poprzez obróbkę powierzchni, cięcie, dmuchanie, fazowanie, laminowanie, polerowanie, szlifowanie, trawienie
szkła, wynajem maszyn i urządzeń do produkcji wyrobów szklanych,
42 usługi architektów, designerów, studiów graficznych, wzornictwo przemysłowe, stylizacja, architektura, projektowanie i badania
produktu, projektowanie wyrobów ze szkła, opakowań, dekoracji
wnętrz, konsultacje techniczne z zakresu rozwoju produktu, badania
techniczne oraz opracowywanie projektów technicznych, analizy
przemysłowe, prace badawczo-rozwojowe na rzecz osób trzecich,
usługi doradców wyposażenia wnętrz na rzecz osób trzecich w zakresie wyboru i doboru produktów dla wyposażenia wnętrz, stoisk
ekspozycyjnych oraz targowych, usługi na rzecz osób trzecich w zakresie projektowania wnętrz, stoisk ekspozycyjnych oraz targowych.

(111) 332064
(220) 2019 11 19
(210) 506613
(151) 2020 10 13
(441) 2020 03 23
(732) WOJTACHNIO PATRYK, Skarżysko-Kamienna (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) UbUI
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 35 usługi w zakresie prowadzenia hurtowni, sklepów detalicznych oraz, za pośrednictwem systemu telezakupów, przy wykorzystaniu komunikacji komputerowej, sieci komputerowej i telewizji
interaktywnej, a także sklepu on-line, z takimi towarami jak: oprogramowanie, produkty, podzespoły i akcesoria komputerowe, telekomunikacyjne, informatyczne, teleinformatyczne i sieciowe, 37 usługi
instalowania, konserwacji i naprawy sprzętu komputerowego, usługi
w zakresie budowy i konserwacji obiektów liniowych przesyłowych:

66

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

linii elektroenergetycznych, elektrotrakcyjnych i telekomunikacyjnych, usługi instalowania, konserwacji i naprawy maszyn i urządzeń
biurowych, księgujących i liczących, 38 usługi telekomunikacyjne, interaktywne usługi telekomunikacyjne, telekomunikacyjne usługi dostępowe, użytkowanie sieci telekomunikacyjnej, usługi telefoniczne
i telekomunikacyjne, usługi dostępu do telekomunikacji, zapewnianie
dostępu do baz danych, zapewnianie dostępu do sieci telekomunikacyjnych, usługi zdalnego dostępu do danych, zapewnianie dostępu telekomunikacyjnego do centrów serwerowych, przesyłanie informacji,
przekaz satelitarny, przesyłanie telekopii, nadawanie i przesyłanie telegramów, telefonię komórkową, przydzielanie dostępu do światowej
sieci komputerowej, radiofonię, usługi teleksowe, telewizję kablową,
wypożyczanie modemów, wypożyczanie telefonów, wypożyczanie
urządzeń do przesyłania informacji, wypożyczanie urządzeń telekomunikacyjnych, zlecenia przywoławcze radiowe, telefoniczne lub
za pomocą innych środków łączności elektronicznej, 42 usługi konsultacyjne dotyczące komputerów i informatyki, poradnictwo informatyczne, usługi doradztwa informatycznego, testowanie sprzętu informatycznego, projektowanie urządzeń i sprzętu telekomunikacyjnego,
doradztwo w dziedzinie inżynierii telekomunikacyjnej, usługi doradcze w dziedzinie technologii telekomunikacyjnej, programowanie
oprogramowania telekomunikacyjnego, usługi doradcze ekspertów
w zakresie sieci informatycznych, konfiguracja oprogramowania komputerowego, integracja oprogramowania komputerowego, instalacja
oprogramowania sprzętowego, testowanie oprogramowania komputerowego, utrzymanie oprogramowania komputerowego, wynajem
pamięci serwerowej, monitoring systemów komputerowych przy
użyciu dostępu zdalnego, usługi konsultacyjne dotyczące komputerów i informatyki, poradnictwo informatyczne, usługi doradztwa informatycznego, testowanie sprzętu informatycznego, projektowanie
urządzeń i sprzętu telekomunikacyjnego, doradztwo w dziedzinie inżynierii telekomunikacyjnej, usługi doradcze w dziedzinie technologii
telekomunikacyjnej, programowanie oprogramowania telekomunikacyjnego, usługi doradcze ekspertów w zakresie sieci informatycznych,
konfiguracja oprogramowania komputerowego, integracja oprogramowania komputerowego, instalacja oprogramowania sprzętowego,
testowanie oprogramowania komputerowego, utrzymanie oprogramowania komputerowego, wynajem pamięci serwerowej, monitoring
systemów komputerowych przy użyciu dostępu zdalnego.

(111) 332065
(220) 2019 11 10
(210) 506617
(151) 2020 10 15
(441) 2020 01 27
(732) GOLCZYK DARIUSZ FIRMA USŁUGOWA RATIO, Zielona Góra (PL)
(540) (znak słowny)
(540) AKADEMIA DRONINGU
(510), (511) 41 edukacja w zakresie bezzałogowych statków powietrznych, szkolenia, kursy i coaching, szkolenia, kursy i coaching
w zakresie budowy, obsługi, pilotażu bezzałogowych statków powietrznych, organizowanie i prowadzenie forów edukacyjnych
z udziałem osób, organizowanie i prowadzenie forów edukacyjnych
w zakresie bezzałogowych statków powietrznych z udziałem osób,
organizowanie i prowadzenie konferencji, kongresów i sympozjów,
organizowanie i prowadzenie konferencji, kongresów i sympozjów
dotyczących bezzałogowych statków powietrznych, organizowanie
wystaw, organizowanie wystaw dotyczących bezzałogowych statków powietrznych, organizowanie wystaw w celach szkoleniowych
i edukacyjnych, organizowanie i prowadzenie konkursów, organizowanie i prowadzenie konkursów dotyczących bezzałogowych statków powietrznych, przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie
warsztatów, przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie warsztatów dotyczących bezzałogowych statków powietrznych, kształcenie praktyczne, kształcenie praktyczne dotyczące bezzałogowych
statków powietrznych, szkolenia przemysłowe, szkolenia przemysłowe dotyczące bezzałogowych statków powietrznych, usługi wydawnicze w zakresie publikacji dotyczących bezzałogowych statków
powietrznych, usługi edukacyjne i instruktażowe, usługi edukacyjne
i instruktażowe dotyczące bezzałogowych statków powietrznych.
(111) 332066
(220) 2019 11 12
(210) 506675
(151) 2020 10 15
(441) 2020 01 27
(732) LIMPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) QKing PANUJE NAD SMAKIEM
(540)

(591) biały, złoty, czarny
(531) 27.05.01, 27.05.21, 29.01.13
(510), (511) 29 groch konserwowy, grzyby konserwowane, konserwy mięsne, konserwy rybne, konserwy z owocami, korniszony, mięso konserwowane, mrożone owoce, oliwki konserwowane, owoce
konserwowane, owoce konserwowane w alkoholu, owoce smażone,
owoce smażone w cukrze, owoce w cukrze, pulpa owocowa, sałatki owocowe, skórki owoców, skórki owoców cytrusowych, suszone
owoce, daktyle, pestki słonecznika, rodzynki, soja konserwowana
spożywcza, pędy bambusa konserwowane, oleje jadalne, olej kukurydziany, olej słonecznikowy, olej sezamowy, olej rzepakowy, olej
z oliwek, batony na bazie orzechów i nasion, batony organiczne
na bazie orzechów i ziaren, batony spożywcze na bazie orzechów,
dżemy, fasola, fasolka konserwowa, galaretki, dżemy, kompoty, pasty owocowe i warzywne, imbir kandyzowany, kandyzowane przekąski owocowe, kandyzowane owoce, karczochy konserwowe, kokos
przetworzony, konserwowe owoce morza, konserwy, marynaty, kukurydza słodka konserwowana, marmolady owocowe, marynowana
ostra papryka, marynowane papryczki jalapeno, mieszanki przekąsek składające się z suszonych owoców i orzechów przetworzonych,
mieszanki owoców suszonych, mleko kokosowe do celów kulinarnych, olej arachidowy do celów spożywczych, olej i tłuszcz kokosowy do celów spożywczych, olej kokosowy, olej sojowy, olej z oliwek
jadalny, oleje i tłuszcze, oliwa z oliwek, oliwki konserwowe, papryka
marynowana, pasta czosnkowa, pasta z bakłażana, pasta z cukinii,
pasta z karczochów, pasta z oliwek, pasty do smarowania na bazie
warzyw, pomidory konserwowe, pomidory, przetworzone, pomidory obrane ze skóry, ryby w puszkach, warzywa w puszkach, warzywa
konserwowane, 30 kapary, keczup (sos), kukurydza mielona, kukurydza prażona, kukurydza prażona i popękana (pop-corn), mąka kukurydziana, płatki kukurydziane, ziarna kukurydziane, batoniki, batoniki energetyczne na bazie zbóż, batoniki muesli, batoniki zawierające
mieszankę ziaren, orzechów i suszonych owoców (wyroby cukiernicze), batony zbożowe i energetyczne, przeciery warzywne (sosy).
(111) 332067
(220) 2019 11 13
(210) 506724
(151) 2020 10 14
(441) 2020 03 16
(732) ZWIERZYŃSKI MARCIN VELA INVEST, Nasielsk (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) VELA INVEST
(540)

(591) zielony, niebieski, czarny
(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.13.25, 26.07.15, 26.07.25
(510), (511) 37 obsługa inwestycji w zakresie usług geologicznych
i środowiskowych, wiercenie studni głębinowych, instalacja systemów inżynierii środowiska, instalacja systemów kontroli środowiska,
usługi doradcze w zakresie naprawy i konserwacji systemu kontroli
środowiska, budowa konstrukcji podziemnych, usługi diagnostyczne w zakresie ochrony środowiska, instalacja systemów do kontroli
środowiska, instalacja systemów ochrony środowiska, 42 przygotowywanie opracowań z zakresu inżynierii środowiska i geologii,
projektowanie i dokumentowanie prac geotechnicznych i geologiczno-inżynierskich, pomiary i badanie gruntów, pomiary gruntów
i dróg, usługi w zakresie badania gruntów budowlanych, monitoring
środowiskowy terenów utylizacji odpadów, usługi doradcze w zakresie oceny ryzyka dla ujęć wód podziemnych, pomiary inżynieryjne,
usługi w zakresie wydawania opinii gruntowo-wodnych, doradztwo
w zakresie warunków gruntowo-wodnych, projektowanie i planowanie techniczne oczyszczalni wody, usługi doradcze z zakresie hydrogeologii, usługi planowania urbanistycznego w zakresie geologii,
inżynieria wodno-lądowa, badania środowiskowe, pomiary środo-
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wiska, usługi w zakresie hydrogeologii, ocena zagrożeń środowiskowych, kompilacja informacji dotyczących środowiska, usługi monitoringu środowiska naturalnego, gromadzenie informacji na temat
środowiska naturalnego, pomiary środowiska w obrębie budynków,
analiza powietrza w środowisku budowlanym, monitoring środowiskowy obszarów składowania odpadów, monitoring środowiskowy
terenów utylizacji odpadów, usługi w zakresie badań i kontroli środowiska naturalnego, usługi doradcze związane z badaniami w dziedzinie ochrony środowiska, usługi w zakresie badań środowiskowych
w celu wykrywania zanieczyszczeń wody, monitorowanie wydarzeń
i działań mających wpływ na środowisko w obrębie struktur inżynierii wodno-lądowej, pobieranie próbek do badania zanieczyszczenia,
pomiary geofizyczne, usługi badań geofizycznych, usługi doradcze
w zakresie geofizyki, usługi w zakresie badań geofizycznych, usługi
w zakresie sondowania i profilowania elektrooporowego.

(111) 332068
(220) 2019 11 14
(210) 506799
(151) 2020 10 15
(441) 2020 01 27
(732) MILLER BOŻENA, BABIARZ SZCZEPAN TERMEDIS SPÓŁKA
CYWILNA, Syców (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TerMedis.pl Dbamy o Twoje zdrowie
(540)

(591) niebieski, szary
(531) 27.05.01, 27.05.23, 29.01.12
(510), (511) 10 aparaty i instrumenty medyczne, urządzenia i przyrządy do fizjoterapii i rehabilitacji, urządzenia do masażu, urządzenia
do diagnostyki, badania i kontroli, 35 usługi sprzedaży detalicznej
w związku ze sprzętem medycznym, usługi sprzedaży hurtowej
w związku ze sprzętem medycznym, usługi sprzedaży detalicznej
w związku z urządzeniami medycznymi, usługi sprzedaży hurtowej
w związku z urządzeniami medycznymi, usługi sprzedaży detalicznej
w związku z urządzeniami rehabilitacyjnymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku z urządzeniami rehabilitacyjnymi.
(111) 332069
(220) 2019 11 15
(210) 506809
(151) 2020 10 12
(441) 2020 03 09
(732) FOLC KRZYSZTOF, FOLC BARTŁOMIEJ LA FINESTRA SPÓŁKA
CYWILNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) LA FINESTRA
(510), (511) 43 serwowanie żywności i napojów w restauracji i barach.
(111) 332070
(220) 2019 11 18
(151) 2020 10 09
(441) 2019 12 30
(732) ŁOJEWSKI MARCIN, Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ekokubki.pl
(540)

(210) 506863

(591) ciemnozielony, jasnozielony
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 21 kubki, kubki z papieru lub tworzyw sztucznych, termosy do napojów, termosy, buteleczki, butelki, cedzaki do użytku
domowego, chochle do podawania, chochle do serwowania wina,
cukiernice, deski do krojenia chleba, deski do krojenia do kuchni, dziobki do nalewania, filtry do kawy nieelektryczne, formy, foremki [przybory kuchenne], klosze do przykrywania masła, klosze
do przykrywania sera, kosze na chleb do użytku domowego, lejki,
łopatki do ciast, łopatki do użytku domowego, łopatki do użytku
kuchennego, łyżki do lodów, łyżki do mieszania [przybory kuchenne], maselniczki, maty do pieczenia, maty na stół, nie z papieru ani
materiałów tekstylnych, mieszadełka do koktajli, miseczki, naczynia
na napoje, narzędzia do czyszczenia, ręczne, oddzielacze do jajek,
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nieelektryczne, do użytku domowego, oddzielacze do żółtek jaj, nieelektryczne, do użytku domowego, osłony na doniczki nie z papieru,
pakuły czyszczące, patery, pieprzniczki, piknikowe (koszyki-) z naczyniami, pipety do degustacji win, pipety kuchenne, podkładki na stół,
nie z papieru ani materiałów tekstylnych, podkładki pod garnki,
podkładki pod szklanki, nie z papieru i nie z materiałów tekstylnych,
podstawki na torebki herbaty, pojemniki do użytku domowego lub
kuchennego, pojemniki kuchenne, pojemniki na chleb, pojemniki
na olej, ocet, sól i pieprz, pojemniki na wykałaczki, półmiski [tace],
półmiski do jarzyn, przybory do użytku w gospodarstwie domowym,
przybory kuchenne, przykrywki do dań, przyrządy do krojenia ciasta,
pucharki na owoce, pudełka na herbatę, pudełka na słodycze, pudełka obiadowe, salaterki, serwetniki, serwisy [zastawy stołowe], serwisy
do herbaty, serwisy do kawy [zastawa stołowa], siatki do gotowania,
inne niż do mikrofalówek, sitka do herbaty, sitka do zaparzania herbaty, słomki do picia, solniczki, spodeczki, szczypce do cukru, szczypce
do lodu, szczypce do sałaty, tace do użytku domowego, tace obrotowe, tace papierowe, do użytku domowego, talerze, talerze do dyfuzji olejków aromatycznych, talerze jednorazowego użytku, talerze
papierowe, tarki do celów kuchennych, termoizolacyjne pojemniki
na żywność, tylki i rękawy cukiernicze do dekorowania ciast, zastawa stołowa, zastawa stołowa, inna niż noże, widelce i łyżki, zestawy
do przypraw, 24 materiały tekstylne do filtrowania, 30 ciasto, ciastka,
wyroby cukiernicze, herbata, napoje na bazie herbaty, kakao, wyroby z kakao, kawa, napoje na bazie kawy, napoje czekoladowe z mlekiem, napoje kakaowe z mlekiem, napoje kawowe z mlekiem, napoje
na bazie czekolady, 32 wyciągi do sporządzania napojów, napoje
sportowe wzbogacane proteinami, preparaty do produkcji napojów,
proszki do sporządzania napojów, proszki stosowane do przygotowywania napojów na bazie wody kokosowej, 43 kafeterie [bufety],
kawiarnie, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem produktami i transportem, restauracje, usługi barowe.

(111) 332071
(220) 2019 11 18
(210) 506881
(151) 2020 10 14
(441) 2020 03 09
(732) PROJEKT WARSZAWA 7 CORDIA PARTNER 2 SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Modena Park
(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, finansowanie projektów deweloperskich, usługi w zakresie inwestowania w nieruchomości, doradztwo w zakresie nieruchomości, usługi 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, inwestowanie kapitału w nieruchomości, usługi w zakresie sprzedaży lokali mieszkalnych oraz lokali
usługowych, 37 wykonywanie robót związanych z przygotowaniem

68

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

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, 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, doradztwo budowlane, 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) 332072
(220) 2019 11 19
(210) 506931
(151) 2020 10 12
(441) 2020 02 10
(732) GLOBAL TRADING COMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków (PL)
(540) (znak słowny)
(540) AIUTO24.PL
(510), (511) 9 telefony cyfrowe i komórkowe, zestawy słuchawkowe
do telefonów komórkowych, złącza elektryczne, zasilacze telefoniczne, ładowarki elektryczne, futerały do telefonów komórkowych, etui
na telefony komórkowe, przewody telefoniczne, notesy elektroniczne,
urządzenia do odtwarzania dźwięku, słuchawki, przenośne elektroniczne urządzenia multimedialne, wielofunkcyjne, osobiste i mobilne
urządzenia elektroniczne do komunikowania się, zapisywania, przechowywania, przetwarzania i dostarczania informacji użytkownikowi, smartwatche, smartphony, tablety, urządzenia peryferyjne dla
smartwatchy, smartphonów, tabletów, słuchawki, przewody i kable,
zasilacze napięciowe, pliki komputerowe audio, pliki komputerowe
audio-video, interfejsy, komputerowe programy nagrane, programy
komputerowe-software ładowalny, komputerowe systemy operacyjne, sprzęt i osprzęt komputerowy, komputery, laptopy, modemy,
routery, karty sieciowe, nadajniki i odbiorniki sygnałów elektronicznych, odbiorniki audio-video, odbiorniki radiowe i telewizyjne, nośniki
danych, dyski magnetyczne, pamięci komputerowe, pendrive, sprzęt
peryferyjny do komputerów, twarde dyski, mikroprocesory, modemy,
monitory, myszy komputerowe, nośniki danych magnetyczne i optyczne, dyskietki, płyty kompaktowe CD i DVD, odtwarzacze CD, odtwarzacze DVD, odtwarzacze plików i dźwięku, notesy elektroniczne, podkładki pod myszy komputerowe, okulary, okulary przeciwsłoneczne,
okulary ochronne do uprawiania sportu, oprawki do okularów, etui
na okulary, łańcuszki do okularów, sznurki do okularów, folie ochronne
na telefony, smartphony, smartwatche, tablety, aparaty fotograficzne,
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monitory komputerowe, wyświetlacze elektroniczne, szkła ochronne
na telefony, smartphony, smartwatche, tablety, aparaty fotograficzne, monitory komputerowe, wyświetlacze elektroniczne, soczewki
i przesłony ochronne na obiektywy aparatów fotograficznych i kamer
wideo, 35 usługi doradztwa w zakresie zarządzania i prowadzenia
działalności gospodarczej handlowej i usługowej, usługi doradztwa
specjalistycznego w sprawach działalności gospodarczej handlowej
i usługowej, sprzedaż hurtowa i detaliczna sprzętu elektronicznego, komputerowego i telekomunikacyjnego, akcesoriów dla sprzętu
elektronicznego, komputerowego i telekomunikacyjnego, sprzedaż
hurtowa i detaliczna za pośrednictwem Internetu sprzętu elektronicznego, komputerowego i telekomunikacyjnego, akcesoriów dla sprzętu
elektronicznego, komputerowego i telekomunikacyjnego, ekspertyzy
w działalności gospodarczej, usługi informacji handlowej dotyczącej
sprzętu elektronicznego, komputerowego i telekomunikacyjnego,
akcesoriów dla sprzętu elektronicznego, komputerowego i telekomunikacyjnego, promocja sprzedaży, reklama za pośrednictwem
sieci komputerowych, publikowanie i rozpowszechnianie tekstów reklamowych, badania rynku, zarządzanie zbiorami informatycznymi,
pozyskiwanie oraz systematyzowanie danych dla komputerowych
baz danych, sortowanie danych w bazach danych, komputerowe zarządzanie plikami, powielanie dokumentów, prognozy ekonomiczne,
badanie opinii publicznej.

(111) 332073
(220) 2020 03 17
(210) 511508
(151) 2020 10 14
(441) 2020 05 04
(732) TRANSITION TECHNOLOGIES-MANAGED SERVICES SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TT MS
(540)

(591) zielony, czarny
(531) 26.04.01, 26.04.15, 26.04.18, 27.05.01, 05.03.13, 05.03.15, 29.01.12
(510), (511) 9 programy komputerowe, wszystkie programy komputerowe i oprogramowanie niezależnie od mediów rejestrujących
lub środków rozpowszechniania, tzn. oprogramowania zapisanego
na magnetycznych nośnikach lub ładowalnego z odległych sieci komputerowych, urządzenia i przyrządy do przewodzenia, przełączania,
przekształcenia danych, urządzenia do nagrywania, przesyłania oraz
odtwarzania dźwięku lub obrazów, nagrane dyski, płyty kompaktowe,
DVD i inne nośniki nagrań cyfrowych, komputery, komputery przenośne, oprogramowanie do urządzeń mobilnych, sprzęt komputerowy i akcesoria komputerowe, urządzenia, aparaty i akcesoria służące
do telekomunikacji, oprogramowanie dotyczące komunikacji multimedialnej, magnetyczne, optyczne i cyfrowe nośniki danych, oprogramowanie komputerowe dla sieci i usług, programy komputerowe
stosowane w Internecie, serwery, sprzęt do przetwarzania danych,
41 organizowanie i prowadzenie kursów edukacyjnych i szkoleń, organizowanie praktyk zawodowych, usługi wydawnicze i edytorskie,
organizowanie konferencji i szkoleń, usługi w zakresie pozaszkolnych
form edukacji, publikacje multimedialne, organizowanie i prowadzenie szkoleń, seminariów, konferencji, sympozjów, warsztatów oraz
pozostałych form edukacji w dziedzinie IT oraz dziedzin pokrewnych,
tłumaczenia, usługi edukacyjne i szkoleniowe związane z oprogramowaniem, sprzętem komputerowym, aplikacjami i sieciami, 42 usługi
w zakresie projektowania i tworzenia oprogramowania komputerowego i dla urządzeń mobilnych, doradztwo techniczne w dziedzinie
oprogramowania komputerowego i komputerowych baz danych,
dostosowanie, instalacja, aktualizacja i konserwacja oprogramowania komputerowego i komputerowych baz danych, dostosowanie,
instalacja, aktualizacja i konserwacja komputerowych baz danych,
usługi wparcia technicznego polegające na serwisie i naprawie oprogramowania komputerowego i komputerowych baz danych, usługi
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doradcze w dziedzinie technologii komputerowej, doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego, tworzenie i utrzymywanie
stron internetowych dla osób trzecich, prace badawczo-rozwojowe,
usługi projektowe, projektowanie w zakresie wzornictwa przemysłowego, grafiki i informacji wizualnej, projektowanie graficzne związane
z działalnością poligraficzną i wydawniczą, usługi w zakresie tworzenia
oprogramowania komputerowego do komunikacji między różnymi
urządzeniami sieciowymi, usługi w zakresie tworzenia oprogramowania komputerowego i systemów komputerowych umożliwiających
realizację przetwarzania i przesyłania danych, analizy systemów komputerowych, programowanie komputerów i urządzeń mobilnych,
konserwacja oprogramowania komputerowego, projektowanie systemów komputerowych, projektowanie i tworzenie oprogramowania
wspierającego i/lub optymalizujące procesy biznesowe, konwersja
danych lub dokumentów na formę elektroniczną, usługi w zakresie
opracowywania, integracji, wdrażania w zakresie komputerowego
software, hardware i firmware, systemów opracowania danych i sieci
komputerowych, usługi dotyczące oprogramowania, sprzętu komputerowego i sieci komputerowych, zarządzanie projektami IT, usługi
wsparcia architektonicznego IT, usługi consultingowe i outsourcingowe w zakresie informatyki, outsourcing programistów, informatyków
oraz specjalistów IT, outsourcing zespołów projektowych, outsourcing usług oraz rozwiązań IT, pomoc techniczna w zakresie systemów
i sprzętów komputerowych, oprogramowania komputerowego, projektowanie komputerowych sieci, projektowanie komputerowych baz
danych, usługi w zakresie technologii informatycznych i komputerowych, doradztwo, konsultacje i ekspertyzy w zakresie informatyki oraz
systemów komputerowych.

(111) 332074
(220) 2020 03 17
(151) 2020 10 13
(441) 2020 05 25
(732) Monex S.A.B. de C.V., Ciudad de Mexico (MX)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MONEX
(540)

(510), (511) 25 bandany na szyję, berety, bielizna osobista, bielizna
wchłaniająca pot, biustonosze, boa na szyję, bokserki, buty sportowe, buty sznurowane, buty za kostkę, chustki na głowę, czepki
kąpielowe, daszki do czapek, daszki jako nakrycia głowy, długie
luźne stroje, dzianina [odzież], espadryle buty lub sandały, fartuchy
[odzież], garnitury, kamizelki, kąpielówki, kostiumy kąpielowe, koszule, koszulki z krótkim rękawem, kurtki, majtki, nakrycia głowy, obuwie, odzież, opaski na głowę, pantofle domowe, pantofle kąpielowe,
paski [odzież], piżamy, podkoszulki, poncza, skarpetki, spódnice,
spódnico-spodenki, stroje plażowe, stroje przeciwdeszczowe, swetry, szale, szaliki rurkowe (kominy) na szyję, szlafroki.

(111) 332076
(220) 2020 03 18
(210) 511579
(151) 2020 10 14
(441) 2020 06 29
(732) JAGIELLONIA BIAŁYSTOK SPORTOWA SPÓŁKA AKCYJNA,
Białystok (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) J
(540)

(210) 511568

(591) granatowy, jasnoniebieski
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 36 powiernictwo finansowe, usługi finansowania, usługi
inwestycyjne, usługi konsultacyjne, administrowanie finansami, administrowanie w zakresie funduszy powierniczych, doradztwo finansowe związane z inwestowaniem w infrastrukturę, doradztwo w dziedzinie zarządzania ryzykiem [finansowym], dostarczanie kapitału
inwestycyjnego, finansowanie podmiotów handlowych, finansowanie
projektów, finansowanie przedsięwzięć biznesowych, korporacyjne
usługi powiernicze, planowanie i zarządzanie finansowe, pozyskiwanie kapitału finansowego, udostępnianie i aranżowanie finansowania,
skomputeryzowane usługi finansowe, świadczenie usług finansowych
za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej lub Internetu, usługi
w zakresie elektronicznego obrotu finansowego, zapewnienie finansowania dla przedsiębiorstw, zarząd powierniczy, zarządzanie aktywami, zarządzanie finansami, zarządzanie kapitałem, usługi udzielania
pożyczek i kredytów, usługi leasingowe, informacja finansowa, usługi
doradcze i konsultingowe w zakresie finansów.
(111) 332075
(220) 2020 03 16
(210) 511577
(151) 2020 10 14
(441) 2020 05 25
(732) POLAN WOJCIECH WP CONSULT, Piła Kościelecka (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WYDRA
(540)

(531) 03.05.05, 03.05.17, 03.05.24, 27.05.01
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(591) czerwony, żółty, czarny, biały
(531) 29.01.14, 27.05.01, 27.05.08, 27.05.21, 24.01.03, 24.01.15
(510), (511) 5 suplementy diety dla sportowców, odżywcze suplementy diety, dodatki dietetyczne, witaminy i preparaty witaminowe, 9
odzież ochronna zabezpieczająca przed wypadkami lub urazami, osłony oczu, etui na okulary, etui na pince-nez, gwizdki alarmowe ostrzegawcze, karty magnetyczne do identyfikacji osób, karty magnetyczne
kodowane, lornetki, lunety, pince-nez, tablice ogłoszeń elektroniczne,
interfejsy, dyski CD, dyski DVD, publikacje w formie elektronicznej
do pobrania, 11 latarki, latarki kieszonkowe, lampki nocne, 14 medale,
pamiątkowe odznaki z metali szlachetnych, ozdobne zapinki, breloczki,
figurki z metali szlachetnych, puchary z metali szlachetnych, biżuteria,
bransoletki [biżuteria], broszki [biżuteria], kolczyki, breloczki ozdobne
do kluczy, spinki i szpilki do krawatów, spinki do mankietów, żetony
miedziane, monety, ozdoby [biżuteria], posągi z metali szlachetnych,
posążki z metali szlachetnych, zegarki, zegarki na rękę, zegary, 16 artykuły biurowe, artykuły piśmiennicze, albumy, afisze, artykuły papiernicze, bloczki do pisania, bloki do pisania [listowe], broszury, chorągiewki
papierowe, czasopisma [periodyki], pióra i długopisy, drukowane materiały szkoleniowe i instruktażowe, dzienniki, sportowe karty do kolekcjonowania, foldery, fotografie, kalendarze, kalendarze z kartkami
do zdzierania, kartki okolicznościowe, karty pocztowe, klej do materiałów piśmiennych lub do celów domowych, koperty [artykuły piśmienne], naklejki adresowe, naklejki [materiały piśmienne], nalepki, notatniki, notesy podręczne, okładki, obwoluty [artykuły papiernicze], ołówki,
ołówki automatyczne, opakowania z tworzyw sztucznych, papeteria,
papier listowy, papier pakowy, papier srebrny, papier świecący, pieczęcie [stemple], plakaty, prospekty, proporczyki z papieru, piórniki, pudełka na prezenty, papierowe pudełka do pakowania, segregatory, skoroszyty, stemple do pieczętowania, torebki do pakowania z papieru lub
tworzyw sztucznych, emblematy papierowe, torby papierowe, torby
na prezenty, zakładki, zakładki do książek, zeszyty, 18 aktówki, dyplomatki, parasole przeciwsłoneczne i przeciwdeszczowe, parasolki przeciwsłoneczne i przeciwdeszczowe, portfele, portmonetki, smycze, tornistry szkolne, torby, walizki, teczki, 20 dekoracje wiszące [ozdoby],
figurki wykonane z gipsu, poduszki, wyroby artystyczne wykonane
z drewna, pudełka z tworzyw sztucznych, podkładki z tworzyw sztucznych, statuetki z drewna, wosku, gipsu lub tworzyw sztucznych, statuetki z bursztynu, figurki drewniane, 21 butelki, bidony, dzbany, kubki
nie z metali szlachetnych, kubki z papieru lub tworzyw sztucznych, kufle, klosze do przykrywania masła, klosze do przykrywania sera, maselniczki, otwieracze do butelek, ozdoby szklane, ozdoby kryształowe,
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ozdoby z porcelany, pałeczki do koktajli, patery, puchary z porcelany,
statuetki ze szkła, statuetki z porcelany, wazony, zastawa stołowa, kufle
z metali szlachetnych, kubki z metali szlachetnych, 22 torby do pakowania z materiałów tekstylnych, worki do pakowania z materiałów tekstylnych, 24 bielizna pościelowa i koce, chorągiewki z materiałów tekstylnych lub tworzyw sztucznych, chusteczki do nosa z materiałów
tekstylnych, koce wełniane, narzuty na łóżko, obrusy, pledy, ręczniki,
tekstylne flagi i proporce, sztandary, 25 odzież, bandany na szyję, bezrękawniki, bielizna, bluzy, buty sportowe, bluzki koszulowe, chusty
[odzież], czapki [nakrycia głowy], czapki sportowe, czepki kąpielowe,
daszki przeciwsłoneczne, fartuchy, fulary, garnitury, getry, kalosze, kamizelki, kapelusze, kąpielówki, koszulki piłkarskie, koszulki z krótkim lub
z długim rękawem, koszulki gimnastyczne, koszule, kombinezony, korki
do butów piłkarskich, krawaty, kurtki, legginsy, nakrycia głowy, obuwie,
obuwie sportowe, odzież dla automobilistów, odzież dla kolarzy, odzież
gimnastyczna, odzież treningowa, peleryny, podkoszulki, piżamy, pulowery, pantofle domowe, pantofle kąpielowe, rękawiczki, szale, szaliki,
szorty, skarpety sportowe, skarpetki, spódnice, stroje kąpielowe, stroje
plażowe, swetry, szlafroki, sukienki, spodnie, spodenki, szelki, t-shirty,
trykoty, antypoślizgowe przybory do obuwia, paski, 26 emblematy wyszywane, sznurówki, numery startowe, ozdoby do włosów, pompony
dla cheerleaderek, smycze [paski] do noszenia, kokardy, rozety, 28 artykuły sportowe, artykuły gimnastyczne, balony do zabawy, bańki mydlane, bąki [zabawki], baseny kąpielowe [zabawki], bibeloty [zabawki
na przyjęcia], bloki startowe [artykuły sportowe], bobsleje, bodyboard,
broń do szermierki, butelki do karmienia lalek, buty łyżwiarskie, cukierki-petardy, deski surfingowe, deski windsurfingowe, deski do pływania,
deski snowboardowe, domki dla lalek, dyski sportowe, deskorolki, ekrany maskujące [artykuły sportowe], ekspandery [ćwiczenia], elektroniczne tarcze, gry, gry towarzyskie, gry elektroniczne, gry mechaniczne, gry
planszowe, grzechotki, hantle, hulajnogi [zabawki], huśtawki, karty
do gry, kalejdoskopy, kapiszony do pistoletów zabawkowych, kapoki
do pływania, konfetti, konie na biegunach [zabawki], kukiełki, kije hokejowe, lalki, lotki [gry], latawce, łóżka dla lalek, łuki do strzelania, łyżwy,
łyżworolki, maski zabawkowe, maski karnawałowe, maskotki, ochraniacze do uprawiania sportu, ozdoby choinkowe, papierowe czapeczki
na przyjęcia, piniaty, pistolety zabawkowe, pojazdy [zabawki], piłki
do gry, przyrządy do gimnastyki, przyrządy do zjeżdżania z góry
po śniegu, puzzle, rakiety tenisowe, ringo, łyżworolki, rzutki strzelnicze,
rzutki, strzałki, sprzęt sportowy, sanki, stoły do piłkarzyków, suspensoria dla sportowców, tarcze strzelnicze, trampoliny, torby przystosowane
do noszenia sprzętu sportowego, ubranka dla lalek, urządzenia do domowych gier wideo, worki treningowe, zabawki, zabawki ruchome, zabawki wypchane, zabawki pluszowe, zabawki dla zwierząt domowych,
zdrapki do gier loteryjnych, żetony do gier, 29 chipsy ziemniaczane,
napoje na bazie mleka, jogurt, kefir, krem na bazie masła, masło arachidowe, masło czekoladowe, masło kakaowe, masło z orzechów kokosowych, maślanka, mleko, napoje mleczne lub z przewagą mleka, produkty mleczne, ser, serwatka, śmietana, suszone grzyby jadalne, warzywa
przetworzone, warzywa suszone, owoce przetworzone, owoce suszone, owoce w puszkach, orzechy jadalne, 30 czekolada, ciastka, ciasta,
cukierki, guma do żucia, herbata, kawa, lizaki, lody, słodycze nielecznicze, kanapki, płatki zbożowe, chrupki zbożowe, kukurydza prażona, 32
wody mineralne, bezalkoholowe napoje gazowane, napoje bezalkoholowe, napoje owocowe, soki napoje energetyzujące, napoje izotoniczne, napoje witaminizowane, napoje wzbogacone substancjami odżywczymi, napoje sportowe wzbogacone proteinami, woda pitna
z witaminami, bezalkoholowe napoje musujące, piwo, 33 napoje alkoholowe [z wyjątkiem piwa], 34 tytoń, zapałki, papierosy, cygara, papierośnice, popielniczki, zioła do palenia, cygarniczki, zapalniczki dla palaczy, pudełka na cygara, cygarniczki, 35 administrowanie sprzedażą,
administrowanie i zarządzanie działalnością handlową, agencje informacji handlowej, analiza kosztów, badania rynku, doradztwo handlowe
w zarządzaniu działalnością gospodarczą, doradztwo w zakresie zarządzania personalnego, działalność marketingowa, dystrybucja materiałów reklamowych, informacja o działalności gospodarczej, organizowanie targów w celach handlowych lub reklamowych, organizowanie
wystaw w celach handlowych lub reklamowych, pokazy towarów, pomoc przy zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi lub handlowymi, pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, pozyskiwanie
danych do komputerowych bazy danych, przygotowywanie kampanii
reklamowych, produkcja filmów reklamowych, promocja sprzedaży,
prace biurowe, reklama, reklama za pośrednictwem sieci komputerowych, reklama osób trzecich na ich zlecenie, rekrutacja personelu, rozlepianie plakatów reklamowych, rozpowszechnianie ogłoszeń rekla-
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mowych, sondaże, wynajmowanie powierzchni na cele reklamowe,
wypożyczanie materiałów reklamowych, udostępnianie powierzchni
reklamowej, czasu reklamowego i mediów, wynajem czasu reklamowego we wszystkich środkach przekazu, wynajmowanie miejsc
na umieszczanie ogłoszeń lub reklam, zarządzanie działalnością artystyczną, usługi sprzedaży detalicznej, hurtowej, internetowej, katalogowej, wysyłkowej oraz poprzez ofertę bezpośrednią: odzieży sportowej, artykułów gimnastycznych, sportowych i rehabilitacyjnych,
odżywek dla sportowców, żywności, napojów, produktów dietetycznych, odzieży, obuwia, szalików i czapek, akcesoriów treningowych,
sprzętu treningowego, toreb treningowych, książek i prasy o tematyce
sportowej, wydawnictw muzycznych, plakatów, afiszy, figurek, chorągiewek, albumów, kalendarzy, fotografii, artykułów codziennego użytku z nadrukami o charakterze reklamowym, gadżetów, 36 zarządzanie
nieruchomościami, wynajmowanie miejsc do handlowania, 38 nadawanie programów radiowych i telewizyjnych, nadawanie programów
za pośrednictwem Internetu, dostęp do treści, stron internetowych
i portali, udostępnianie forów internetowych online, transmisja audycji
telewizyjnych, rozpowszechnianie programów telewizyjnych, emisja
programów telewizyjnych i radiowych za pośrednictwem Internetu,
emisja programów telewizyjnych i radiowych za pośrednictwem sieci
kablowych lub bezprzewodowych, 39 usługi taksówek, wynajem samochodów, wynajmowanie miejsc parkingowych, wynajmowanie garaży, 41 administrowanie zawodami sportowymi, chronometria na imprezach sportowych, doradztwo w zakresie użytkowania obiektów
sportowych, doradztwo zawodowe, dostarczanie rozrywki w postaci
nagranej muzyki, działalność sportowa i kulturalna, edukacja, edukacja
sportowa, fotografia, fotoreportaże, informacja o edukacji, informacja
o imprezach rozrywkowych, informacja o rekreacji, instruktaż w zakresie gimnastyki, komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji,
kształcenie praktyczne [pokazy], kultura fizyczna, nagrywanie taśm wideo, nauczanie i edukacja, obozy sportowe, obozy piłki nożnej, organizowanie balów, organizowanie i prowadzenie wykładów w celach szkoleniowych, organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie
i prowadzenie kongresów, organizowanie konkursów, organizowanie
i prowadzenie kursów i szkoleń edukacyjnych o profilu rekreacyjno-sportowym, organizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie
i prowadzenie sympozjów, organizowanie i prowadzenie zjazdów, organizowanie obozów sportowych, organizowanie i prowadzenie przyjęć, organizowanie wystaw z dziedziny kultury lub edukacji, organizowanie i prowadzenie zawodów sportowych, organizowanie zajęć
sportowych, organizacja imprez sportowych, parki rozrywki, produkcja
filmów innych niż reklamowych, produkcja filmów na taśmach wideo,
produkcja reportaży, produkcja mikrofilmów, produkcja programów
radiowych i telewizyjnych, prowadzenie klubu sportowego, w szczególności w zakresie piłki nożnej i gier zespołowych, przedszkola, publikowanie, publikowanie elektroniczne, publikowanie książek, publikowanie tekstów, rozrywka, sędziowanie sportowe, sprawdziany
edukacyjne, studia filmowe, szkolenia sportowe, szkolenia w zakresie
kultury fizycznej, szkoły z internatem, telewizyjne programy rozrywkowe, udostępnianie obiektów i sprzętu do treningu sportowego, udostępnianie obiektów i sprzętu na imprezy sportowe oraz zawody sportowe, udostępnianie ośrodków rekreacji, udostępnianie muzyki
cyfrowej, nie do pobrania, z Internetu, usługi w zakresie dystrybucji
i rezerwacji biletów na imprezy, usługi studia nagrań, usługi reporterskie, usługi szkolenia zawodników sportowych, usługi trenera osobistego, usługi trenerskie, usługi w zakresie obsługi technicznej i menedżerskiej produkcji telewizyjnej i filmowej, usługi w zakresie organizacji
i produkcji nagrań filmowych i dźwiękowych, usługi w zakresie organizowania imprez piłkarskich, usługi rozrywkowe w postaci produkcji estradowej i kabaretu, usługi rekreacyjne, usługi w zakresie wynajmowania studia nagraniowego i filmowego, wynajmowanie obiektów
sportowych, wynajmowanie stadionów, wypożyczanie sprzętu sportowego, wypożyczanie zabawek, wyższe uczelnie [edukacja], usługi klubów zdrowia, 42 aktualizacja oprogramowania komputerowego, analizy systemów komputerowych, doradztwo w zakresie sprzętu
komputerowego, instalacje oprogramowania komputerowego, konserwacja oprogramowania komputerowego, kontrola jakości, konwersja danych lub dokumentów na formę elektroniczną, konwersja danych
przez programy komputerowe, odzyskiwanie danych komputerowych,
powielanie oprogramowania komputerowego, prace badawczo-rozwojowe dla osób trzecich, programowanie komputerowe, projektowanie opakowania, projektowanie oprogramowania komputerowego,
projektowanie systemów komputerowych, testowanie materiałów,
tworzenie i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich, usłu-
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gi chemiczne w zakresie prowadzenia laboratorium, wypożyczanie
komputerów, wypożyczanie oprogramowania komputerowego, wzornictwo przemysłowe, zarządzanie stronami internetowymi dla osób
trzecich, laboratoria medyczne, 43 bary szybkiej obsługi, kafeterie, kawiarnie, restauracje samoobsługowe, restauracje, snack-bary, stołówki,
usługi barowe, wynajmowanie sal na posiedzenia, pensjonaty, motele,
udostępnianie terenu na kempingi, ośrodki opieki dziennej, domy opieki dla osób starszych, zapewnienie zaplecza mieszkalnego w ramach
opieki społecznej, żłobki, placówki opieki dziennej nad przedszkolakami i małymi dziećmi, usługi hotelowe, 44 usługi medyczne, usługi w zakresie medycyny sportowej, udostępnianie klinik medycznych, pomoc
medyczna, pomoc medyczna w nagłych wypadkach, zapewnianie zaplecza medycznego podczas imprez sportowych, usługi w zakresie lekarskich wizyt domowych, usługi prywatnych szpitali, usługi doradztwa
technicznego dotyczącego zdrowia, terapia zajęciowa i rehabilitacja,
opracowywanie indywidualnych programów rehabilitacji fizycznej, masaż, usługi doradcze w zakresie dietetyki, fizjoterapia, porady w zakresie
odchudzania, prowadzenie salonów odnowy biologicznej, prowadzenie salonów zdrowia i urody typu „SPA”, usługi w zakresie prowadzenia
salonów kosmetycznych oraz solariów, usługi i doradztwo dotyczące
pielęgnacji i modelowania sylwetki, 45 ochrona obiektów i sprzętu,
usługi agencji ochrony, zarządzanie prawami autorskimi.

(111) 332077
(220) 2020 03 18
(210) 511631
(151) 2020 10 09
(441) 2020 05 04
(732) DNM-GLOBAL GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) OFF DISTRICT
(540)
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wania 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) 332079
(220) 2020 03 18
(151) 2020 10 14
(441) 2020 05 25
(732) ORLEN OIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PŁYN DO DEZYNFEKCJI RĄK
(540)

(210) 511637

(591) biały, czarny, czerwony
(531) 02.09.14, 02.09.15, 26.11.03, 26.11.08, 27.05.01, 29.01.13,
01.15.15, 24.01.05, 24.01.08
(510), (511) 3 środki i preparaty czyszczące i myjące, 5 środki i preparaty do dezynfekcji skóry, środki odkażające do skóry.
(591) czarny, czerwony
(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.04.02, 26.04.18
(510), (511) 25 odzież, obuwie.
(111) 332078
(220) 2020 03 19
(151) 2020 10 14
(441) 2020 05 25
(732) KADEFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sierosław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SEPTOCADIN KADEFARM
(540)

(210) 511633

(591) zielony, biały, szary
(531) 26.04.02, 26.04.04, 26.04.22, 26.04.09, 26.04.16, 27.05.01,
29.01.13, 24.13.09, 24.13.23
(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 celów leczniczych,
preparaty do czyszczenia soczewek kontaktowych, preparaty do usu-

(111) 332080
(220) 2020 03 17
(151) 2020 10 14
(441) 2020 05 25
(732) CONECTUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) EMPIRE GENUINE PETCARE STORY
(540)

(210) 511638

(591) biały, złoty, brązowy, jasnozłoty
(531) 27.05.01, 29.01.14, 05.03.13, 05.03.15, 24.09.01, 24.09.03,
24.09.06, 26.04.03, 26.04.16, 26.11.03, 26.11.08, 26.11.09, 26.11.12,
26.11.13, 26.04.02
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(510), (511) 3 kosmetyki dla zwierząt, dezodoranty dla zwierząt,
szampony dla zwierząt domowych, środki do pielęgnacji zębów dla
zwierząt, nielecznicze szampony dla zwierząt o charakterze pielęgnacyjnym, produkty do pielęgnacji skóry zwierząt, preparaty i produkty do pielęgnacji futra, preparaty do kąpieli dla zwierząt, środki
do czyszczenia do użytku w hodowli inwentarza żywego, odświeżacze zapachów dla zwierząt, odświeżacze oddechu dla zwierząt,
niemedyczne płyny do płukania jamy ustnej dla zwierząt, aerozole
pielęgnujące dla zwierząt, 5 preparaty do mycia zwierząt, preparaty
weterynaryjne, suplementy diety dla zwierząt, środki do mycia psów,
lotony dla psów, obroże przeciwpasożytnicze dla zwierząt, 18 obroże
dla kotów, obroże, obroże dla zwierząt, obroże dla psów, elektroniczne obroże dla zwierząt domowych, obroże dla zwierząt domowych
zawierające informacje medyczne, 31 pożywienie dla psów, kotów
i innych zwierząt, produkty uboczne z procesu obróbki ziaren zbóż
i ziaren zbóż jako pasza dla zwierząt, spożywcze pasze wzmacniające
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, pokarm dla ptaków, pokarm dla zwierząt, pokarm dla
zwierząt domowych, pokarm dla zwierząt domowych w formie gryzaków, pokarmy puszkowane lub konserwowane dla zwierząt, preparaty spożywcze dla psów, preparaty spożywcze dla kotów, preparaty spożywcze dla zwierząt, preparaty zbożowe będące paszą dla
zwierząt, jadalne przysmaki dla kotów, jadalne przysmaki dla psów,
pokarm dla kotów na bazie ryb lub składający się z ryb, pasze zwierzęce w formie granulek, napoje dla zwierząt z rodziny psów, napoje
dla zwierząt domowych, napoje dla kotów, mieszanki paszowe dla
zwierząt, kości do żucia dla psów, kości dla psów, karmy dla kotów,
karma dla psów, karma dla psów biorących udział w gonitwach, karma dla królików, karma dla koni, karma dla gryzoni, jadalne smakołyki dla zwierząt, jadalne smakołyki dla koni, jadalne przysmaki dla
zwierząt domowych, jadalne produkty do żucia dla zwierząt domowych, jadalne kości i kostki do żucia dla zwierząt domowych, ciastka
dla zwierząt, ciastka dla szczeniaków, ciastka dla kotów, artykuły spożywcze zawierające wątróbkę do karmienia psów, artykuły spożywcze zawierające wątróbkę do karmienia kotów, artykuły spożywcze
zawierające wołowinę do karmienia psów, artykuły spożywcze zawierające mięso z kurczaka do karmienia kotów, artykuły spożywcze
zawierające wołowinę do karmienia kotów, artykuły spożywcze zawierające mięso z kurczaka do karmienia psów, artykuły spożywcze
zawierające fosforan służące do karmienia zwierząt, artykuły spożywcze w postaci kółeczek do karmienia psów, artykuły spożywcze
w postaci kółeczek do karmienia kotów, artykuły spożywcze o smaku
wątróbki do karmienia psów, artykuły spożywcze o smaku wątróbki
do karmienia kotów, artykuły spożywcze o smaku wołowiny do karmienia psów, artykuły spożywcze o smaku wołowiny do karmienia
kotów, artykuły spożywcze o smaku mięsa z kurczaka do karmienia
psów, artykuły spożywcze o smaku mięsa z kurczaka do karmienia
kotów, artykuły spożywcze dla szczeniąt, artykuły jadalne do żucia
dla psów, algarobilla [pasza dla zwierząt], produkty do tuczenia zwierząt, produkty na ściółkę dla zwierząt, papier ścierny dla zwierząt domowych jako ściółka, piasek aromatyczny dla zwierząt domowych
jako ściółka.

(111) 332081
(220) 2020 03 18
(210) 511643
(151) 2020 10 14
(441) 2020 05 18
(732) OPTIMA NATURA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gródki (PL)
(540) (znak słowny)
(540) OLEJEK 4 ZŁODZIEI
(510), (511) 3 olejki eteryczne do użytku w produkcji wyrobów zapachowych, olejki eteryczne do użytku w odświeżaczach powietrza,
olejki eteryczne do użytku w gospodarstwie domowym, olejki eteryczne do użytku w procesach produkcyjnych, olejki eteryczne jako
zapachy do prania, olejki eteryczne do stosowania w aromaterapii,
olejki eteryczne do pielęgnacji skóry, esencje eteryczne, olejki eteryczne, olejki eteryczne cytrynowe, roślinne olejki eteryczne, naturalne olejki eteryczne, aromatyczne olejki eteryczne, aromaty [olejki
eteryczne], zmieszane olejki eteryczne, esencje i olejki eteryczne,
olejki eteryczne do użytku przemysłowego, olejki eteryczne o zastosowaniu kosmetycznym, olejki eteryczne do użytku osobistego,
kosmetyki w formie olejków, kremy do ciała [kosmetyki], kosmetyki i preparaty kosmetyczne, olejki do ciała [kosmetyki], kosmetyki

Nr 3/2021

w postaci płynów, kosmetyki w gotowych zestawach, kosmetyki
do pielęgnacji skóry, kosmetyki do użytku osobistego, płyny do pielęgnacji skóry [kosmetyki], olejki do pielęgnacji skóry [kosmetyki],
kosmetyki do stosowania na skórę, olejki zapachowe, olejki do włosów, olejki mineralne [kosmetyki], aromaty [olejki aromatyczne],
olejki do ciała, olejki do masażu, olejki do kąpieli nielecznicze, olejki
do masażu, nielecznicze, olejki do celów kosmetycznych, naturalne
olejki do celów oczyszczających, olejki naturalne do celów kosmetycznych, olejki i płyny do masażu, olejki kąpielowe do pielęgnacji
włosów, olejki do pielęgnacji skóry [nielecznicze], olejki do ciała
w sprayu, olejki do perfum i zapachów, olejki do kąpieli do celów kosmetycznych, olejki perfumowane do produkcji preparatów kosmetycznych, olejki do aromaterapii [do użytku kosmetycznego], olejki
zapachowe wydzielające aromaty przy podgrzewaniu, aromatyczne
olejki do kąpieli, preparaty zapachowe, drewno zapachowe, pałeczki zapachowe, pokojowe spraye zapachowe, rozpylacze zapachowe
do pomieszczeń, środki odświeżające powietrze [zapachowe], środki
zapachowe do pomieszczeń, preparaty zapachowe do pomieszczeń,
środki zapachowe do samochodów, sole zapachowe do kąpieli, saszetki zapachowe do bielizny, środki perfumeryjne i zapachowe,
spraye zapachowe do odświeżania tkanin, środki zapachowe do celów domowych, zapachowe płyny i kremy do pielęgnacji ciała, mydła i żele, mydła kosmetyczne, mydła antybakteryjne, perfumowane
mydła, mydła nielecznicze, mydła w płynie, mydła w kremie, mydła
w kostce, produkty z mydła, mydła do pielęgnacji ciała, mydła do celów leczniczych, mydła w płynie do kąpieli, mydło migdałowe, mydło pielęgnacyjne, mydło do skóry, mydło w płynie do kąpieli stóp,
nielecznicze preparaty do masażu, kremy do masażu, nie do celów
leczniczych, żele do masażu, inne nie do celów medycznych, woski
do masażu, substancje zapachowe do użytku osobistego, zapachowe kremy do ciała, olejek lawendowy, olejek lawendowy do użytku
kosmetycznego, olejek z drzewa herbacianego, 5 odżywcze suplementy diety, suplementy diety dla ludzi, suplementy diety i preparaty dietetyczne, suplementy diety do użytku dietetycznego, suplementy diety składające się z witamin, suplementy diety sporządzone
głównie z witamin, suplementy diety sporządzone głównie z minerałów, suplementy diety dla osób ze specjalnymi wymaganiami
dietetycznymi, suplementy diety dla ludzi nieprzeznaczone do celów leczniczych, ziołowe suplementy diety dla osób o szczególnych
wymaganiach dietetycznych, produkty farmaceutyczne do leczenia
chorób dróg oddechowych, preparaty farmaceutyczne, preparaty farmaceutyczne antybakteryjne, przeciwbakteryjne preparaty
farmaceutyczne, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry,
preparaty farmaceutyczne do zapobiegania chorobom układu oddechowego, 44 aromaterapia, usługi w zakresie higieny i pielęgnacji
urody ludzi.

(111) 332082
(220) 2020 03 18
(151) 2020 10 14
(441) 2020 05 25
(732) GENOMED SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) brovar VARIANT BROWSER
(540)

(210) 511645

(591) czarny, niebieski, zielony
(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.01.01, 26.01.03
(510), (511) 9 elektroniczne bazy danych, elektroniczne bazy danych
zapisane na nośnikach komputerowych, komputerowe bazy danych,
oprogramowanie komputerowe, chipy z kodem DNA, zintegrowane
pakiety oprogramowania komputerowego do automatyzacji laboratoriów, modele do eksperymentów naukowych w laboratoriach, 35
dystrybucja materiałów reklamowych, marketingowych i promocyjnych, dystrybucja broszur reklamowych, dystrybucja i rozpowszechnianie materiałów reklamowych ulotek, prospektów, materiałów
drukowanych, próbek, dystrybucja próbek reklamowych, marketing
internetowy, projektowanie broszur reklamowych, projektowanie
logo reklamowych, projektowanie materiałów reklamowych, promocja, reklama i marketing stron internetowych on-line, przygotowy-
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wanie materiałów reklamowych, reklama, reklama on-line poprzez
komputerowe sieci komunikacyjne, rozpowszechnianie ogłoszeń
i materiałów reklamowych ulotek, broszur, ulotek informacyjnych
i próbek, reklama poprzez przesyłanie materiałów reklamowych
on-line dla osób trzecich poprzez elektroniczne sieci komunikacyjne, reklama promocyjna projektów badawczych, reklama poprzez
wszystkie publiczne środki komunikacji, reklama na billboardach
elektronicznych, reklama on-line za pośrednictwem sieci komputerowej, reklamy telewizyjne, reklamy on-line, usługi reklamowe
obejmujące promowanie działań zwiększających świadomość społeczeństwa w zakresie chorób, promocja sprzedaży, usługi w zakresie
promocji sprzedaży, usługi reklamowe w zakresie sprzedaży towarów, usługi w zakresie reklamy i promocji sprzedaży, usługi sprzedaży detalicznej świadczone online w zakresie komputerowych baz
danych, oprogramowania komputerowego.

(111) 332083
(220) 2020 03 19
(210) 511677
(151) 2020 10 14
(441) 2020 05 18
(732) OTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Częstochowa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) X-PULSE
(510), (511) 12 wózki dziecięce głębokie i spacerowe, samochodowe
foteliki do przewozu dzieci, akcesoria do wózków dziecięcych mianowicie: gondole, pokrowce przeciwdeszczowe do wózków dziecięcych, bagażniki, pokrycia wózków dziecięcych, rowery dziecięce, rowerki biegowe, rowerki trzykołowe dziecięce, przyczepki do wózków
dziecięcych.
(111) 332084
(220) 2020 03 19
(210) 511678
(151) 2020 10 14
(441) 2020 05 18
(732) OTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Częstochowa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) X-CITE
(510), (511) 12 wózki dziecięce głębokie i spacerowe, samochodowe
foteliki do przewozu dzieci, akcesoria do wózków dziecięcych mianowicie: gondole, pokrowce przeciwdeszczowe do wózków dziecięcych, bagażniki, pokrycia wózków dziecięcych, przyczepki do wózków dziecięcych.
(111) 332085
(220) 2020 03 19
(210) 511679
(151) 2020 10 14
(441) 2020 05 18
(732) OTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Częstochowa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) X-RUN
(510), (511) 12 wózki dziecięce głębokie i spacerowe, samochodowe
foteliki do przewozu dzieci, akcesoria do wózków dziecięcych mianowicie: gondole, pokrowce przeciwdeszczowe do wózków dziecięcych, bagażniki, pokrycia wózków dziecięcych, rowery dziecięce, rowerki biegowe, rowerki trzykołowe dziecięce, przyczepki do wózków
dziecięcych.
(111) 332086
(220) 2020 03 19
(210) 511680
(151) 2020 10 14
(441) 2020 05 18
(732) OTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Częstochowa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) X-FLY
(510), (511) 12 wózki dziecięce głębokie i spacerowe, samochodowe
foteliki do przewozu dzieci, akcesoria do wózków dziecięcych mianowicie: gondole, pokrowce przeciwdeszczowe do wózków dziecięcych, bagażniki, pokrycia wózków dziecięcych, rowery dziecięce, rowerki biegowe, rowerki trzykołowe dziecięce, przyczepki do wózków
dziecięcych.
(111) 332087
(220) 2020 03 19
(210) 511685
(151) 2020 10 12
(441) 2020 05 25
(732) Bayer Intellectual Property GmbH, Monheim am Rhein (DE)
(540) (znak słowno-graficzny)

73

(540) HERBA&FLORA
(540)

(591) ciemnozielony, jasnozielony
(531) 27.05.01, 27.05.05, 24.17.25, 05.03.14, 29.01.03
(510), (511) 3 niemedyczne preparaty do pielęgnacji skóry, olejki
eteryczne, 5 leki przeciwalergiczne, preparaty do leczenia kaszlu,
tabletki do ssania na gardło, suplementy diety, preparaty do leczenia żołądkowo-jelitowego, suplementy ziołowe, preparaty lecznicze
do pielęgnacji skóry, suplementy minerałowe, środki do płukania
nosa, preparaty w aerozolu do nosa, suplementy odżywcze, suplementy prebiotyczne, preparaty do leczenia przeziębienia, suplementy probiotyczne, roztwór soli do celów medycznych, środki przeciwbólowe do stosowania miejscowego, suplementy witaminowe.
(111) 332088
(220) 2020 03 20
(210) 511688
(151) 2020 10 14
(441) 2020 06 29
(732) POLCAB N. GAMOŃ SPÓŁKA JAWNA, Rybnik (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) POLCAB
(540)

(531) 27.05.01, 27.05.04
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem
do robót ziemnych, usługi sprzedaży detalicznej w związku z maszynami budowlanymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku
z pojazdami, 37 usługi instalacyjne, czyszczenie, naprawy i konserwacja narzędzi, sprzętu i maszyn budowlanych, usługi budowlane,
konstrukcyjne, rozbiórkowe i wyburzeniowe, wynajem narzędzi, instalacji i sprzętu budowlanego, rozbiórkowego, czyszczącego i konserwacyjnego, wynajem żurawi, wynajem urządzeń do podnoszenia
do użytku w budownictwie, wynajem spychaczy, wynajem sprzętu
konstrukcyjnego i budowlanego, wynajem sprzętu do robót ziemnych, wynajem sprzętu do robót ziemnych i koparek, wynajem sprzętu budowlanego, wynajem minikoparek, wynajem maszyn do robót
drogowych, wynajem maszyn budowlanych, wynajem koparek, wynajem dźwigów.
(111) 332089
(220) 2020 03 20
(151) 2020 10 14
(441) 2020 06 15
(732) FINE BRANDS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Dobczyce (PL)
(540) (znak graficzny)
(540)

(210) 511692

(591) niebieski, zielony, biały
(531) 29.01.13, 24.13.01, 24.13.17, 02.09.15
(510), (511) 1 produkty chemiczne o działaniu biobójczym przeznaczone dla przemysłu, przemysłowe preparaty przeciwdrobnoustrojowe, preparaty i środki do mycia urządzeń, narzędzi, powierzchni
ścian, posadzek w placówkach służby zdrowia i obiektach publicznych, produkty chemiczne do celów profilaktyki zdrowotnej, preparaty chemiczne zawierające nanocząstki metali aktywnych, miedzi,
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srebra, złota, 3 środki sanitarne będące środkami toaletowymi, toaletowe płynne mydła bakteriobójcze, ściereczki nasączane do czyszczenia, produkty toaletowe, płyny toaletowe do płukania ust, toaletowe płyny odkażające, 5 środki odkażające, środki bakteriobójcze,
balsamy do celów leczniczych, chusteczki nasączane płynami farmaceutycznymi, środki dezynfekcyjne do celów higienicznych, detergenty do celów medycznych, dietetyczne napoje przystosowane
do celów medycznych, lotony do celów sanitarnych, wody gazowane
i mineralne do celów leczniczych, płyny do płukania ust, preparaty
weterynaryjne.

(111) 332090
(220) 2020 03 21
(210) 511694
(151) 2020 10 12
(441) 2020 05 25
(732) DELIGOO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Bydgoszcz (PL)
(540) (znak słowny)
(540) DeliGoo
(510), (511) 9 oprogramowanie logistyczne, oprogramowanie do zarządzania dostawami, oprogramowanie do zamawiania żywności
i napojów, 39 dostawa pizzy, usługi kurierskie, dostawa żywności
i napojów przygotowanych do spożycia, ekspresowa dostawa towarów, dostarczanie przesyłek, pakowanie artykułów do transportu,
pakowanie żywności, transport żywności.
(111) 332091
(220) 2020 03 21
(210) 511695
(151) 2020 10 12
(441) 2020 05 25
(732) DELIGOO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Bydgoszcz (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DeliGoo
(540)

(591) niebieski, jasnoniebieski
(531) 27.05.01, 27.05.04, 27.05.05, 27.05.17, 29.01.04
(510), (511) 9 oprogramowanie logistyczne, oprogramowanie do zarządzania dostawami, oprogramowanie do zamawiania żywności
i napojów, 39 dostawa pizzy, usługi kurierskie, dostawa żywności
i napojów przygotowanych do spożycia, ekspresowa dostawa towarów, dostarczanie przesyłek, pakowanie artykułów do transportu,
pakowanie żywności, transport żywności.
(111) 332092
(220) 2020 03 21
(210) 511696
(151) 2020 10 13
(441) 2020 05 04
(732) TRANSITION TECHNOLOGIES-MANAGED SERVICES SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TTMS TRANSITION TECHNOLOGIES MANAGED SERVICES
(540)

(591) czarny, zielony, biały
(531) 26.04.01, 26.04.15, 26.04.18, 05.03.15, 27.05.01, 27.05.17,
29.01.13, 05.03.11
(510), (511) 9 programy komputerowe, wszystkie programy komputerowe i oprogramowanie niezależnie od mediów rejestrujących
lub środków rozpowszechniania, tzn. oprogramowania zapisanego
na magnetycznych nośnikach lub ładowalnego z odległych sieci komputerowych urządzenia i przyrządy do przewodzenia, przełączania,
przekształcenia danych, urządzenia do nagrywania, przesyłania oraz
odtwarzania dźwięku lub obrazów, nagrane dyski, płyty kompaktowe,
DVD i inne nośniki nagrań cyfrowych, komputery, komputery przenośne, oprogramowanie do urządzeń mobilnych, sprzęt komputerowy
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i akcesoria komputerowe, urządzenia, aparaty i akcesoria służące
do telekomunikacji, oprogramowanie dotyczące komunikacji multimedialnej, magnetyczne, optyczne i cyfrowe nośniki danych, oprogramowanie komputerowe dla sieci i usług, programy komputerowe
stosowane w Internecie, serwery, sprzęt do przetwarzania danych,
41 organizowanie i prowadzenie kursów edukacyjnych i szkoleń, organizowanie praktyk zawodowych, usługi wydawnicze i edytorskie,
organizowanie konferencji i szkoleń, usługi w zakresie pozaszkolnych
form edukacji, publikacje multimedialne, organizowanie i prowadzenie szkoleń, seminariów, konferencji, sympozjów, warsztatów oraz
pozostałych form edukacji w dziedzinie IT oraz dziedzin pokrewnych,
tłumaczenia, usługi edukacyjne i szkoleniowe związane z oprogramowaniem, sprzętem komputerowym, aplikacjami i sieciami, 42 usługi
w zakresie projektowania i tworzenia oprogramowania komputerowego i dla urządzeń mobilnych, doradztwo techniczne w dziedzinie
oprogramowania komputerowego i komputerowych baz danych,
dostosowanie, instalacja, aktualizacja i konserwacja oprogramowania
komputerowego i komputerowych baz danych, dostosowanie, instalacja, aktualizacja i konserwacja komputerowych baz danych, usługi
doradcze w dziedzinie technologii komputerowej, doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego, tworzenie i utrzymywanie
stron internetowych dla osób trzecich, prace badawczo – rozwojowe,
usługi projektowe, projektowanie w zakresie wzornictwa przemysłowego, grafiki i informacji wizualnej, projektowanie graficzne związane z działalnością poligraficzną i wydawniczą, świadczenie usług
z zakresu teleinformatyki, analizy systemów komputerowych, programowanie komputerów i urządzeń mobilnych, konserwacja oprogramowania komputerowego, projektowanie systemów komputerowych, projektowanie i tworzenie oprogramowania wspierającego i/
lub optymalizujące procesy biznesowe, konwersja danych lub dokumentów na formę elektroniczną, usługi w zakresie opracowywania,
integracji, wdrażania w zakresie komputerowego software, hardware
i firmware, systemów opracowania danych i sieci komputerowych,
usługi dotyczące oprogramowania, sprzętu komputerowego i sieci
komputerowych, zarządzanie projektami IT, usługi wsparcia architektonicznego IT, usługi consultingowe i outsourcingowe w zakresie
informatyki, outsourcing programistów, informatyków oraz specjalistów IT, outsourcing zespołów projektowych, outsourcing usług
oraz rozwiązań IT, pomoc techniczna w zakresie systemów i sprzętów
komputerowych, oprogramowania komputerowego, projektowanie
komputerowych sieci, projektowanie komputerowych baz danych,
usługi w zakresie technologii informatycznych i komputerowych, doradztwo, konsultacje i ekspertyzy w zakresie informatyki oraz systemów komputerowych.

(111) 332093
(220) 2020 03 21
(210) 511697
(151) 2020 10 13
(441) 2020 05 04
(732) TRANSITION TECHNOLOGIES-MANAGED SERVICES SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TTMS TRANSITION TECHNOLOGIES MANAGED SERVICES
(540)

(591) czarny, zielony, biały
(531) 05.03.13, 05.03.15, 26.04.01, 26.04.15, 26.04.18, 27.05.01,
27.05.17, 29.01.13
(510), (511) 9 programy komputerowe, wszystkie programy komputerowe i oprogramowanie niezależnie od mediów rejestrujących lub
środków rozpowszechniania, tzn. oprogramowania zapisanego na magnetycznych nośnikach lub ładowalnego z odległych sieci komputerowych urządzenia i przyrządy do przewodzenia, przełączania, przekształcenia danych, urządzenia do nagrywania, przesyłania oraz odtwarzania
dźwięku lub obrazów, nagrane dyski, płyty kompaktowe, DVD i inne
nośniki nagrań cyfrowych, komputery, komputery przenośne, oprogramowanie do urządzeń mobilnych, sprzęt komputerowy i akcesoria komputerowe, urządzenia, aparaty i akcesoria służące do telekomunikacji,
oprogramowanie dotyczące komunikacji multimedialnej, magnetyczne, optyczne i cyfrowe nośniki danych, oprogramowanie komputerowe
dla sieci i usług, programy komputerowe stosowane w Internecie, serwery, sprzęt do przetwarzania danych, 41 organizowanie i prowadzenie
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kursów edukacyjnych i szkoleń, organizowanie praktyk zawodowych,
usługi wydawnicze i edytorskie, organizowanie konferencji i szkoleń,
usługi w zakresie pozaszkolnych form edukacji, publikacje multimedialne, organizowanie i prowadzenie szkoleń, seminariów, konferencji,
sympozjów, warsztatów oraz pozostałych form edukacji w dziedzinie
IT oraz dziedzin pokrewnych, tłumaczenia, usługi edukacyjne i szkoleniowe związane z oprogramowaniem, sprzętem komputerowym,
aplikacjami i sieciami, 42 usługi w zakresie projektowania i tworzenia
oprogramowania komputerowego i dla urządzeń mobilnych, doradztwo techniczne w dziedzinie oprogramowania komputerowego i komputerowych baz danych, dostosowanie, instalacja, aktualizacja i konserwacja oprogramowania komputerowego i komputerowych baz danych,
dostosowanie, instalacja, aktualizacja i konserwacja komputerowych
baz danych, usługi doradcze w dziedzinie technologii komputerowej,
doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego, tworzenie
i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich, prace badawczo-rozwojowe, usługi projektowe, projektowanie w zakresie wzornictwa
przemysłowego, grafiki i informacji wizualnej, projektowanie graficzne
związane z działalnością poligraficzną i wydawniczą, świadczenie usług
z zakresu teleinformatyki, analizy systemów komputerowych, programowanie komputerów i urządzeń mobilnych, konserwacja oprogramowania komputerowego, projektowanie systemów komputerowych,
projektowanie i tworzenie oprogramowania wspierającego i/lub optymalizujące procesy biznesowe, konwersja danych lub dokumentów
na formę elektroniczną, usługi w zakresie opracowywania, integracji,
wdrażania w zakresie komputerowego software, hardware i firmware,
systemów opracowania danych i sieci komputerowych, usługi dotyczące oprogramowania, sprzętu komputerowego i sieci komputerowych,
zarządzanie projektami IT, usługi wsparcia architektonicznego IT, usługi
consultingowe i outsourcingowe w zakresie informatyki, outsourcing
programistów, informatyków oraz specjalistów IT, outsourcing zespołów
projektowych, outsourcing usług oraz rozwiązań IT, pomoc techniczna
w zakresie systemów i sprzętów komputerowych, oprogramowania
komputerowego, projektowanie komputerowych sieci, projektowanie
komputerowych baz danych, usługi w zakresie technologii informatycznych i komputerowych, doradztwo, konsultacje i ekspertyzy w zakresie
informatyki oraz systemów komputerowych.

(111) 332094
(220) 2020 03 21
(210) 511699
(151) 2020 10 13
(441) 2020 05 11
(732) TWAROWSKI MARCIN, TWAROWSKA KATARZYNA MARKA
SPÓŁKA CYWILNA, Białystok (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Party Szop
(510), (511) 12 balony z helem, 25 stroje na maskaradę, kostiumy
na halloween, odzież i nakrycia głowy, kostiumy do użytku podczas
dziecięcych zabaw przebieranych, czapeczki na przyjęcia [odzież],
kapelusze, boa na szyję, alby, cylindry [kapelusze], kostiumy na bale
maskowe i halloween, kostiumy, szlafroki, 28 serpentyny, wstęgi [akcesoria dekoracyjne na przyjęcia], balony, maski kostiumowe, czapki
karnawałowe, czapeczki papierowe [akcesoria na przyjęcia], piniaty,
konfetti, trąbki papierowe, maski karnawałowe, maski na halloween,
dekoracje świąteczne, akcesoria dekoracyjne na przyjęcia i sztuczne
choinki, 35 Usługi sprzedaży detalicznej i/lub hurtowej oraz usługi
sprzedaży detalicznej i hurtowej świadczone online w zakresie następujących towarów: świeczki, balony z helem, aplikacje z papieru,
chorągiewki papierowe, drukowane dyplomy [nagrody], drukowane
etykietki papierowe, drukowane emblematy, drukowane karty okolicznościowe z zapisanymi informacjami elektronicznymi, drukowane materiały opakowaniowe z papieru, drukowane materiały szkoleniowe, drukowane materiały edukacyjne, drukowane materiały
ilustracyjne, drukowane nagrody, drukowane zaproszenia, drukowane zaproszenia kartonowe, drukowane zaproszenia papierowe,
drukowane znaki papierowe zawierające numery stołów do stosowania podczas specjalnych wydarzeń, drukowane znaki papierowe
zawierające nazwy do stosowania podczas specjalnych wydarzeń,
dyplomy drukowane, etykietki na prezenty, historyjki obrazkowe,
kartki do opakowań na prezenty, kartki okolicznościowe, kartki okolicznościowe na zawiadomienia i podziękowania, kartki świąteczne,
kartki urodzinowe, kartki z podziękowaniami, kartki z życzeniami,
karton opakowaniowy, kartony na prezenty, książeczki do kolorowania, książeczki urodzinowe, książki dla dzieci, papierowe dekoracyjne
girlandy na przyjęcia, papierowe obrusy, papierowe ozdoby do ciast,
papierowe parasolki do koktajli, papierowe serwetki do użytku do-
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mowego, serwetki jednorazowe, rozetki papierowe, tatuaże zmywalne, zaproszenia na przyjęcia, zestawy do malowania dla dzieci, dekoracje do ciast wykonane z tworzyw sztucznych, dekoracje wiszące
[ozdoby], dekoracje z tworzyw sztucznych do ciast, ozdoby do ciast
z tworzyw sztucznych, ozdoby na przyjęcia z tworzyw sztucznych,
ozdoby stołowe z tworzyw sztucznych, litery [inne niż czcionki drukarskie i modelowe] wykonane głównie z tworzyw sztucznych, kubki
papierowe, kubki plastikowe, patery, talerze (jednorazowe-), talerze
jednorazowego użytku, talerze papierowe, tekstylia do dekoracji
wnętrz, elementy wystroju wnętrz wykonane z tkanin, dekoracyjne
tekstylne na stół, bielizna stołowa z materiałów tekstylnych, jednorazowe obrusy tekstylne, obrusy z tworzyw sztucznych, obrusy tekstylne, serwetki tekstylne, materiał tekstylny do pakowania prezentów,
ceraty [obrusy], chorągiewki z materiałów tekstylnych lub tworzyw
sztucznych, stroje na maskaradę, kostiumy na halloween, odzież nakrycia głowy, kostiumy do użytku podczas dziecięcych zabaw przebieranych, czapeczki na przyjęcia [odzież], kapelusze, boa na szyję,
alby czapeczki na przyjęcia [odzież], cylindry [kapelusze], kostiumy
na bale maskowe i halloween, kostiumy, szlafroki, peruki, sztuczne
włosy, sztuczne brody, sztuczne wąsy, girlandy sztuczne, kokardy, rozety, rozetki z materiałów tekstylnych, kokardy papierowe [pasmanteria], frędzle, serpentyny, wstęgi [akcesoria dekoracyjne na przyjęcia], balony, maski kostiumowe, czapki karnawałowe, czapeczki
papierowe [akcesoria na przyjęcia], kapelusze na przyjęcia z tworzyw
sztucznych, piniaty, konfetti, trąbki papierowe, maski karnawałowe,
maski kostiumowe, maski na halloween, dekoracje świąteczne, akcesoria dekoracyjne na przyjęcia i sztuczne choinki, Usługi sprzedaży
detalicznej świadczone online w zakresie artykułów odzieżowych,
41 usługi dekorowania balonami, wypożyczanie kostiumów [teatralnych lub na maskaradę], rozrywka w postaci występów na żywo
i występów osób przebranych w kostiumy, organizacja imprez rozrywkowych, informacja o imprezach rozrywkowych, obsługa gości
na imprezach rozrywkowych, prowadzenie imprez rozrywkowych,
pokazy [szkolenia] technik malowania i dekoracji.

(111) 332095
(220) 2020 03 20
(210) 511734
(151) 2020 10 12
(441) 2020 06 22
(732) DELIA COSMETICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rzgów (PL)
(540) (znak słowny)
(540) #fajnebabki
(510), (511) 3 mydła, środki perfumeryjne, dezodoranty, olejki eteryczne, kosmetyki, preparaty do mycia, układania, pielęgnacji, odżywiania oraz farbowania włosów, środki do barwienia brwi i rzęs, preparaty depilujące, 5 środki pielęgnacyjne o działaniu medycznym,
preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji oraz leczenia skóry twarzy
i ciała, paznokci oraz włosów, 35 reklama, prezentowanie produktów
w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, oferowanie w mediach
dla detalicznego handlu następujących towarów: mydła, środki perfumeryjne, dezodoranty, olejki eteryczne, kosmetyki, środki pielęgnacyjne o działaniu medycznym, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji oraz leczenia skóry twarzy i ciała, paznokci oraz włosów,
organizowanie wystaw w celach handlowych lub reklamowych, organizowanie targów w celach handlowych lub reklamowych, usługi
zgrupowania na rzecz osób trzecich następujących towarów: mydła,
środki perfumeryjne, dezodoranty, olejki eteryczne, kosmetyki, preparaty do mycia, układania, pielęgnacji, odżywiania oraz farbowania
włosów, środki do barwienia brwi i rzęs, preparaty depilujące, środki
pielęgnacyjne o działaniu medycznym, preparaty farmaceutyczne
do pielęgnacji oraz leczenia skóry twarzy i ciała, paznokci oraz włosów, pozwalające nabywcy wygodnie je oglądać i kupować w hurtowniach lub w sklepach detalicznych albo z katalogów względnie
za pośrednictwem systemu telezakupów bądź na stronach internetowych z wykorzystaniem zamówień korespondencyjnych lub przy
użyciu środków telekomunikacji albo komunikacji elektronicznej,
dystrybucja i rozpowszechnianie materiałów reklamowych i promocyjnych, dystrybucja produktów do celów reklamowych, rozpowszechnianie materiałów w zakresie reklamy, marketingu i publicity,
rozprowadzanie próbek dla celów reklamowych.
(111) 332096
(220) 2020 03 20
(210) 511735
(151) 2020 10 15
(441) 2020 06 01
(732) SOLINEA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Elizówka (PL)
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(540) (znak słowny)
(540) REPAFEN
(510), (511) 3 nieleczniczy żel-kosmetyk, 5 preparat w postaci żelu
do stosowania na miejsca po urazach.
(111) 332097
(220) 2020 03 23
(210) 511746
(151) 2020 10 13
(441) 2020 06 15
(732) ALBA THYMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Suchy Las (PL)
(540) (znak słowny)
(540) ALBAVIT
(510), (511) 3 preparaty do czyszczenia i odświeżania, mydła, środki
piorące i czyszczące, płyny do mycia naczyń, płyny do mycia szyb
i luster, środki do nadawania połysku, proszki i płyny do prania, preparaty do zmiękczania tkanin, środki wybielające, wata do celów
kosmetycznych, środki do czyszczenia pojazdów, olejki eteryczne,
olejki esencjonalne i ekstrakty aromatyczne, wosk krawiecki i szewski, kosmetyki, perfumy, środki toaletowe i perfumeryjne, dezodoranty osobiste, preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, preparaty
do pielęgnacji i upiększania włosów, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji twarzy, nielecznicze preparaty do pielęgnacji ust, preparaty
do opalania, preparaty po opalaniu, do celów kosmetycznych, środki
do higieny jamy ustnej, preparaty i dodatki do kąpieli, żele, środki
perfumeryjne i zapachowe, dezodoranty i antyperspiranty, preparaty do pielęgnacji skóry, oczu i paznokci, preparaty do depilacji i golenia, środki czyszczące do higieny intymnej, nielecznicze, chusteczki
nawilżane do celów higienicznych i kosmetycznych, preparaty do higieny intymnej lub do celów dezodorujących [przybory toaletowe],
środki zapachowe do celów domowych, preparaty do czyszczenia
i polerowania skóry i butów, preparaty do pielęgnacji zwierząt, 5
produkty farmaceutyczne i weterynaryjne, środki dezynfekcyjne
i antyseptyczne, środki bakteriobójcze, preparaty do odświeżania
i dezynfekcji powietrza, materiały i środki opatrunkowe, pieluchy dla
chorych z brakiem kontroli czynności fizjologicznych, środki higieniczne dla kobiet, preparaty opatrunkowe przeznaczone dla celów
medycznych i weterynaryjnych, preparaty witaminowe do celów
leczniczych, preparaty i środki lecznicze stosowane w leczeniu ludzi
i zwierząt, leki, mineralne i witaminowe syropy dla dzieci do celów
leczniczych, 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, preparaty
medyczne do odchudzania, wszystkie powyższe towary nie w odniesieniu do żywności.
(111) 332098
(220) 2020 03 23
(210) 511747
(151) 2020 10 13
(441) 2020 06 15
(732) WĄSIKIEWICZ MATEUSZ NOVAFARM, Bielsko-Biała (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Stawosan AQ7
(540)

(591) biały, czarny, zielony, żółty
(531) 27.05.01, 27.07.01, 29.01.14, 25.07.01, 05.13.25
(510), (511) 3 kosmetyki, zestawy kosmetyków, kremy, kosmetyki
do pielęgnacji skóry, emulsje, balsamy, mydła, lotiony, mleczka kosmetyczne, kosmetyki pielęgnacyjne, drewno zapachowe, olejki
eteryczne z drzewa cedrowego, kadzidełka, esencje eteryczne, perfumy, szampony, produkty toaletowe, olejki eteryczne, 5 produkty
farmaceutyczne, wyroby i substancje farmaceutyczne, leki, zioła
lecznicze, substancje dietetyczne do celów leczniczych, suplementy diety, oleje lecznicze, tabletki musujące wzbogacone w witaminy
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i minerały do celów medycznych, preparaty farmaceutyczne, preparaty multiwitaminowo-multiminerałowe, preparaty witaminowe,
dodatki odżywcze i dietetyczne, borowina lecznicza, herbata lecznicza, korzenie lekarskie, kosmetyki lecznicze, kosmetyki zdrowotne,
kosmetyki dermatologiczne, leki dla ludzi, leki weterynaryjne, maści
do celów farmaceutycznych, preparaty z mikroelementami dla ludzi
i zwierząt, wody lecznicze, sole lecznicze, mleczko pszczele do celów
medycznych, nalewki do celów leczniczych, napary do celów leczniczych, sole do kąpieli mineralnych, suplementy mineralne do żywności, tran, herbata z ziół do celów medycznych, żywność dietetyczna
do celów leczniczych, środki odkażające, materiały opatrunkowe,
materiały i środki sanitarne i higieniczne.

(111) 332099
(220) 2020 03 20
(151) 2020 10 13
(441) 2020 05 18
(732) FUNDORFINA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Józefów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FUNDORFINA
(540)

(210) 511751

(591) czarny, pomarańczowy
(531) 24.17.04, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi marketingowe, informacja marketingowa,
kampanie marketingowe, marketing dotyczący promocji, marketing
ukierunkowany, marketing internetowy, dostarczanie informacji marketingowej, prowadzenie badań marketingowych, przygotowywanie
planów marketingowych, udostępnianie raportów marketingowych,
planowanie strategii marketingowych, opracowywanie ankiet marketingowych, usługi agencji marketingowych, projektowanie badań
marketingowych, marketing imprez i wydarzeń, pomoc w zakresie
marketingu, doradztwo w zakresie marketingu, porady w zakresie marketingu, analizy w zakresie marketingu, usługi konsultacyjne w zakresie marketingu, usługi w zakresie marketingu gospodarczego, rozpowszechnianie materiałów reklamowych i promocyjnych, 41 publikacja
kalendarzy imprez, organizacja imprez rozrywkowych, zapewnianie
imprez rekreacyjnych, prowadzenie imprez rozrywkowych, planowanie specjalnych imprez, organizowanie imprez rekreacyjnych, informacja o imprezach rozrywkowych, organizacja i przeprowadzanie imprez
szkoleniowych, rezerwacja biletów na imprezy rozrywkowe, obsługa
gości na imprezach rozrywkowych, informacja o biletach na imprezy
rozrywkowe, prowadzenie konferencji biznesowych, organizowanie
konferencji dotyczących szkoleń, przygotowywanie, organizowanie
i prowadzenie konferencji, usługi w zakresie konferencji, organizowanie konferencji związanych z biznesem, organizowanie szkoleń
biznesowych, szkolenia w dziedzinie biznesu, usługi szkoleniowe dla
biznesu, doradztwo w zakresie szkoleń biznesowych, szkolenia w zakresie umiejętności biznesowych, usługi edukacyjne w zakresie szkoleń biznesowych, szkolenie biznesowe prowadzone za pomocą gry,
szkolenie biznesowe zapewniane za pomocą struktury symulacyjnej,
zapewnianie kursów szkoleniowych na temat zarządzania biznesowego, szkolenia biznesowe, prowadzenie warsztatów edukacyjnych
w dziedzinie biznesu, warsztaty w celach szkoleniowych, usługi organizowania i prowadzenia warsztatów szkoleniowych, usługi doradcze i informacyjne związane z przygotowywaniem, organizowaniem
i prowadzeniem warsztatów, usługi w zakresie firmowych imprez dla
klientów lub pracowników, organizowanie i przeprowadzanie targów
w celach kulturalnych lub edukacyjnych, organizowanie seminariów
dotyczących biznesu, prowadzenie kursów edukacyjnych z biznesu,
usługi konsultacyjne w zakresie edukacji biznesowej, organizowanie
i prowadzenie konferencji na temat biznesu i handlu, kursy szkoleniowe w zakresie planowania strategicznego związanego z reklamą, promocją, marketingiem i biznesem.
(111) 332100
(220) 2020 03 21
(210) 511757
(151) 2020 10 16
(441) 2020 06 15
(732) ORZEŁEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Rzeszów (PL)
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(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ORZEŁEK
(540)

(591) biały, czerwony
(531) 27.05.01, 29.01.12, 03.07.17, 26.11.25
(510), (511) 35 usługi agencji importowo-eksportowej, usługi agencji
informacji handlowej, usługi reklamowe, usługi prowadzenia lub zarządzania przedsiębiorstwami handlowymi (sklepy detaliczne i hurtownie internetowe) w ramach umów franczyzy: usługi administrowania działalnością handlową, zawieranie transakcji handlowych na rzecz
innych, przez sklepy online, usługi handlu hurtowego i detalicznego
oraz handlu wysyłkowego, w tym również za pośrednictwem Internetu następujących towarów: suplementy diety i preparaty dietetyczne,
żywność dla niemowląt, preparaty i artykuły higieniczne, produkty higieniczne, suplementy diety dla ludzi i zwierząt, środki odkażające, cukierki do celów leczniczych, wyroby cukiernicze do celów leczniczych,
dietetyczne napoje przystosowane do celów medycznych, dietetyczna
żywność i preparaty żywnościowe do celów medycznych, dietetyczne
artykuły spożywcze do pielęgnacji zdrowia na bazie witamin, substancji mineralnych i mikroelementów, chusteczki nasączane płynami farmaceutycznymi, suplementy mineralne do żywności, odzież sanitarna,
przyrządy do przygotowywania żywności, noże kuchenne i przybory
do cięcia, sztućce do jedzenia, sztućce, widelce i łyżki, sztućce stołowe,
papier, artykuły biurowe, opakowania z tworzyw sztucznych, pieluszki
jednorazowe, chusteczki jednorazowe, papier toaletowy, kalendarze,
ręczniki kuchenne w rolkach, ręczniki papierowe, zastawa stołowa,
przybory kuchenne i pojemniki, szklanki, kieliszki, naczynia do picia
i akcesoria barowe, przybory oraz pojemniki kuchenne i gospodarstwa domowego, kubki, szmatki do czyszczenia, garnki, filiżanki, deski
do krojenia do kuchni, termosy na jedzenie, garnki kuchenne, serwetniki, gąbki czyszczące, serwisy do herbaty, czajniczki do herbaty, przybory kuchenne nieelektryczne, mięso, ryby, drób, dziczyzna, ekstrakty
mięsne, owoce i warzywa konserwowane, suszone i gotowane, galaretki, dżemy, kompoty, jaja, mleko, produkty mleczne, oleje i tłuszcze
jadalne, warzywa w oleju, musztardzie, occie lub syropie, orzechy, potrawy gotowe i pikantne przekąski, makarony, ryż i potrawy zbożowe,
sól, przyprawy i dodatki smakowe, pikantne sosy, wyroby piekarnicze,
czekolada, chleb, wyroby cukiernicze, lód, mrożone jogurty i sorbety,
kawa, herbata, kakao, zboża, ryż, mąka, drożdże i zaczyny, lody, cukier,
miód, drożdże, musztarda, ocet, sosy, przyprawy, słodycze i cukierki,
chipsy [produkty zbożowe), makarony, tortille, zboża, piwo i produkty
piwowarskie, napoje bezalkoholowe, napoje na bazie orzechów i soi,
aromatyzowane napoje gazowane, soki, wody, preparaty do produkcji napojów, woda mineralna [napoje], woda gazowana, napoje owocowe, syropy do wyrobu napojów, napoje i soki warzywne, napoje
izotoniczne, owocowe nektary, bezalkoholowe, pastylki do napojów
gazowanych, koktajle bezalkoholowe, piwo bezalkoholowe., 39 usługi
dostarczania towarów, informacja o składowaniu i transporcie, usługi
magazynowania i opakowywania produktów i towarów, usługi transportu samochodowego, usługi wynajmowania magazynów, usługi
wynajmowania garaży i miejsc parkingowych, 43 przygotowywanie
i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych.
(111) 332101
(220) 2020 03 21
(151) 2020 10 15
(441) 2020 06 15
(732) MARKETVITA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rzeszów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MarketVita
(540)

(591) biały, czerwony
(531) 26.04.02, 26.04.04, 09.01.10, 27.05.01, 29.01.12

(210) 511758
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(510), (511) 5 suplementy diety i preparaty dietetyczne, żywność dla
niemowląt, preparaty i artykuły higieniczne, produkty higieniczne,
suplementy diety dla ludzi i zwierząt, środki odkażające, cukierki
do celów leczniczych, wyroby cukiernicze do celów leczniczych, dietetyczne napoje przystosowane do celów medycznych, dietetyczna
żywność i preparaty żywnościowe do celów medycznych, dietetyczne artykuły spożywcze do pielęgnacji zdrowia na bazie witamin, substancji mineralnych i mikroelementów, chusteczki nasączane płynami farmaceutycznymi, suplementy mineralne do żywności, odzież
sanitarna, pieluszki jednorazowe, 16 papier, artykuły biurowe, opakowania z tworzyw sztucznych, chusteczki jednorazowe, papier toaletowy, kalendarze, ręczniki kuchenne w rolkach, ręczniki papierowe,
21 zastawa stołowa, przybory kuchenne i pojemniki, szklanki, kieliszki, naczynia do picia i akcesoria barowe, przybory oraz pojemniki kuchenne i gospodarstwa domowego, kubki, szmatki do czyszczenia,
garnki, filiżanki, deski do krojenia do kuchni, termosy na jedzenie,
garnki kuchenne, serwetniki, gąbki czyszczące, serwisy do herbaty,
czajniczki do herbaty, przybory kuchenne nieelektryczne, 29 mięso, ryby, drób, dziczyzna, ekstrakty mięsne, owoce i warzywa konserwowane, suszone i gotowane, galaretki, dżemy, kompoty, jaja,
mleko, produkty mleczne, oleje i tłuszcze jadalne, warzywa w oleju,
musztardzie, occie lub syropie, orzechy przetworzone, potrawy gotowe składające się głównie z warzyw, przekąski ziemniaczane, 30
potrawy gotowe na bazie makaronu, przekąski słone na bazie zbóż,
makarony, ryż i potrawy zbożowe, sól, przyprawy i dodatki smakowe, pikantne sosy, wyroby piekarnicze, czekolada, chleb, wyroby
cukiernicze, lód, mrożone jogurty i sorbety, kawa, herbata, kakao,
zboża przetworzone, ryż, mąka, drożdże i zaczyny, lody, cukier, miód,
drożdże, sól, musztarda, ocet, sosy, przyprawy, słodycze i cukierki,
chipsy [produkty zbożowe], makarony, tortille, 32 piwo i produkty
piwowarskie, napoje bezalkoholowe, napoje na bazie orzechów i soi,
aromatyzowane napoje gazowane, soki, wody, preparaty do produkcji napojów, piwo, woda mineralna [napoje], woda gazowana, napoje
owocowe, syropy do wyrobu napojów, napoje i soki warzywne, napoje izotoniczne, owocowe nektary bezalkoholowe, pastylki do napojów gazowanych, koktajle bezalkoholowe, piwo bezalkoholowe,
napoje bezalkoholowe, 35 usługi agencji importowo-eksportowej,
usługi agencji informacji handlowej, usługi reklamowe, usługi prowadzenia lub zarządzania przedsiębiorstwami handlowymi (sklepy
detaliczne i hurtownie i internetowe) w ramach umów franczyzy:
usługi administrowania działalnością handlową, zawieranie transakcji handlowych na rzecz innych, przez sklepy online, usługi handlu hurtowego i detalicznego oraz handlu wysyłkowego, również
za pośrednictwem Internetu następujących towarów: suplementy
diety i preparaty dietetyczne, żywność dla niemowląt, preparaty
i artykuły higieniczne, produkty higieniczne, suplementy diety dla
ludzi i zwierząt, środki odkażające, cukierki do celów leczniczych,
wyroby cukiernicze do celów leczniczych, dietetyczne napoje przystosowane do celów medycznych, dietetyczna żywność i preparaty
żywnościowe do celów medycznych, dietetyczne artykuły spożywcze do pielęgnacji zdrowia na bazie witamin, substancji mineralnych
i mikroelementów, chusteczki nasączane płynami farmaceutycznymi, suplementy mineralne do żywności, odzież sanitarna, przyrządy
do przygotowywania żywności, noże kuchenne i przybory do cięcia,
sztućce do jedzenia, sztućce, widelce i łyżki, sztućce stołowe, papier,
artykuły biurowe, opakowania z tworzyw sztucznych, pieluszki jednorazowe, chusteczki jednorazowe, papier toaletowy, kalendarze,
ręczniki kuchenne w rolkach, ręczniki papierowe, zastawa stołowa,
przybory kuchenne i pojemniki, szklanki, kieliszki, naczynia do picia
i akcesoria barowe, przybory oraz pojemniki kuchenne i gospodarstwa domowego, kubki, szmatki do czyszczenia, garnki, filiżanki,
deski do krojenia do kuchni, termosy na jedzenie, garnki kuchenne,
serwetniki, gąbki czyszczące, serwisy do herbaty, czajniczki do herbaty, przybory kuchenne nieelektryczne, mięso, ryby, drób, dziczyzna, ekstrakty mięsne, owoce i warzywa konserwowane, suszone
i gotowane, galaretki, dżemy, kompoty, jaja, mleko, produkty mleczne, oleje i tłuszcze jadalne, warzywa w oleju, musztardzie, occie lub
syropie, orzechy, potrawy gotowe i pikantne przekąski, makarony,
ryż i potrawy zbożowe, sól, przyprawy i dodatki smakowe, pikantne
sosy, wyroby piekarnicze, czekolada, chleb, wyroby cukiernicze, lód,
mrożone jogurty i sorbety, kawa, herbata, kakao, zboża, ryż, mąka,
drożdże i zaczyny, lody, cukier, miód, drożdże, musztarda, ocet, sosy,
przyprawy, słodycze i cukierki, chipsy [produkty zbożowe), makarony, tortille, zboża, piwo i produkty piwowarskie, napoje bezalkoholowe, napoje na bazie orzechów i soi, aromatyzowane napoje

78

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

gazowane, soki, wody, preparaty do produkcji napojów, woda mineralna [napoje], woda gazowana, napoje owocowe, syropy do wyrobu napojów, napoje i soki warzywne, napoje izotoniczne, owocowe
nektary, bezalkoholowe, pastylki do napojów gazowanych, koktajle
bezalkoholowe, piwo bezalkoholowe, 39 usługi dostarczania towarów, informacja o składowaniu i transporcie, usługi magazynowania
i opakowywania produktów i towarów, usługi transportu samochodowego, usługi wynajmowania magazynów, usługi wynajmowania
garaży i miejsc parkingowych, 43 przygotowywanie i dostarczanie
żywności dla odbiorców zewnętrznych.

(111) 332102
(220) 2020 03 21
(210) 511759
(151) 2020 10 16
(441) 2020 06 15
(732) ORZEŁEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Rzeszów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ORZEŁEK
(540)

(591) czerwony, biały
(531) 03.07.17, 26.11.25, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi agencji importowo-eksportowej, usługi agencji informacji handlowej, usługi reklamowe, usługi prowadzenia lub
zarządzania przedsiębiorstwami handlowymi (sklepy detaliczne
i hurtownie internetowe) w ramach umów franczyzy: usługi administrowania działalnością handlową, zawieranie transakcji handlowych
na rzecz innych, przez sklepy online, usługi handlu hurtowego i detalicznego oraz handlu wysyłkowego, w tym również za pośrednictwem
Internetu następujących towarów: suplementy diety i preparaty dietetyczne, żywność dla niemowląt, preparaty i artykuły higieniczne,
produkty higieniczne, suplementy diety dla ludzi i zwierząt, środki
odkażające, cukierki do celów leczniczych, wyroby cukiernicze do celów leczniczych, dietetyczne napoje przystosowane do celów medycznych, dietetyczna żywność i preparaty żywnościowe do celów
medycznych, dietetyczne artykuły spożywcze do pielęgnacji zdrowia
na bazie witamin, substancji mineralnych i mikroelementów, chusteczki nasączane płynami farmaceutycznymi, suplementy mineralne do żywności, odzież sanitarna, przyrządy do przygotowywania
żywności, noże kuchenne i przybory do cięcia, sztućce do jedzenia,
sztućce, widelce i łyżki, sztućce stołowe, papier, artykuły biurowe,
opakowania z tworzyw sztucznych, pieluszki jednorazowe, chusteczki jednorazowe, papier toaletowy, kalendarze, ręczniki kuchenne
w rolkach, ręczniki papierowe, zastawa stołowa, przybory kuchenne
i pojemniki, szklanki, kieliszki, naczynia do picia i akcesoria barowe,
przybory oraz pojemniki kuchenne i gospodarstwa domowego,
kubki, szmatki do czyszczenia, garnki, filiżanki, deski do krojenia
do kuchni, termosy na jedzenie, garnki kuchenne, serwetniki, gąbki
czyszczące, serwisy do herbaty, czajniczki do herbaty, przybory kuchenne nieelektryczne, mięso, ryby, drób, dziczyzna, ekstrakty mięsne, owoce i warzywa konserwowane, suszone i gotowane, galaretki,
dżemy, kompoty, jaja, mleko, produkty mleczne, oleje i tłuszcze jadalne, warzywa w oleju, musztardzie, occie lub syropie, orzechy, potrawy
gotowe i pikantne przekąski, makarony, ryż i potrawy zbożowe, sól,
przyprawy i dodatki smakowe, pikantne sosy, wyroby piekarnicze,
czekolada, chleb, wyroby cukiernicze, lód, mrożone jogurty i sorbety,
kawa, herbata, kakao, zboża, ryż, mąka, drożdże i zaczyny, lody, cukier,
miód, drożdże, musztarda, ocet, sosy, przyprawy, słodycze i cukierki,
chipsy [produkty zbożowe), makarony, tortille, zboża, piwo i produkty
piwowarskie, napoje bezalkoholowe, napoje na bazie orzechów i soi,
aromatyzowane napoje gazowane, soki, wody, preparaty do produkcji napojów, woda mineralna [napoje], woda gazowana, napoje owocowe, syropy do wyrobu napojów, napoje i soki warzywne, napoje
izotoniczne, owocowe nektary, bezalkoholowe, pastylki do napojów gazowanych, koktajle bezalkoholowe, piwo bezalkoholowe., 39
usługi dostarczania towarów, informacja o składowaniu i transporcie,
usługi magazynowania i opakowywania produktów i towarów, usługi transportu samochodowego, usługi wynajmowania magazynów,
usługi wynajmowania garaży i miejsc parkingowych, 43 przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych.

(111) 332103
(220) 2020 03 21
(151) 2020 10 15
(441) 2020 06 15
(732) MARKETVITA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rzeszów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MarketVita
(540)

Nr 3/2021
(210) 511760

(591) biały, zielony, czerwony
(531) 09.01.10, 26.04.02, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 5 suplementy diety i preparaty dietetyczne, żywność dla
niemowląt, preparaty i artykuły higieniczne, produkty higieniczne,
suplementy diety dla ludzi i zwierząt, środki odkażające, cukierki
do celów leczniczych, wyroby cukiernicze do celów leczniczych, dietetyczne napoje przystosowane do celów medycznych, dietetyczna
żywność i preparaty żywnościowe do celów medycznych, dietetyczne artykuły spożywcze do pielęgnacji zdrowia na bazie witamin, substancji mineralnych i mikroelementów, chusteczki nasączane płynami farmaceutycznymi, suplementy mineralne do żywności, odzież
sanitarna, pieluszki jednorazowe, 16 papier, artykuły biurowe, opakowania z tworzyw sztucznych, chusteczki jednorazowe, papier toaletowy, kalendarze, ręczniki kuchenne w rolkach, ręczniki papierowe,
21 zastawa stołowa, przybory kuchenne i pojemniki, szklanki, kieliszki, naczynia do picia i akcesoria barowe, przybory oraz pojemniki kuchenne i gospodarstwa domowego, kubki, szmatki do czyszczenia,
garnki, filiżanki, deski do krojenia do kuchni, termosy na jedzenie,
garnki kuchenne, serwetniki, gąbki czyszczące, serwisy do herbaty,
czajniczki do herbaty, przybory kuchenne nieelektryczne, 29 mięso, ryby, drób, dziczyzna, ekstrakty mięsne, owoce i warzywa konserwowane, suszone i gotowane, galaretki, dżemy, kompoty, jaja,
mleko, produkty mleczne, oleje i tłuszcze jadalne, warzywa w oleju,
musztardzie, occie lub syropie, orzechy przetworzone, potrawy gotowe składające się głównie z warzyw, przekąski ziemniaczane, 30
potrawy gotowe na bazie makaronu, przekąski słone na bazie zbóż,
makarony, ryż i potrawy zbożowe, sól, przyprawy i dodatki smakowe, pikantne sosy, wyroby piekarnicze, czekolada, chleb, wyroby
cukiernicze, lód, mrożone jogurty i sorbety, kawa, herbata, kakao,
zboża przetworzone, ryż, mąka, drożdże i zaczyny, lody, cukier, miód,
drożdże, sól, musztarda, ocet, sosy, przyprawy, słodycze i cukierki,
chipsy [produkty zbożowe), makarony, tortille, 32 piwo i produkty
piwowarskie, napoje bezalkoholowe, napoje na bazie orzechów i soi,
aromatyzowane napoje gazowane, soki, wody, preparaty do produkcji napojów, piwo, woda mineralna [napoje], woda gazowana, napoje
owocowe, syropy do wyrobu napojów, napoje i soki warzywne, napoje izotoniczne, owocowe nektary bezalkoholowe, pastylki do napojów gazowanych, koktajle bezalkoholowe, piwo bezalkoholowe,
napoje bezalkoholowe, 35 usługi agencji importowo-eksportowej,
usługi agencji informacji handlowej, usługi reklamowe, usługi prowadzenia lub zarządzania przedsiębiorstwami handlowymi (sklepy
detaliczne i hurtownie i internetowe) w ramach umów franczyzy:
usługi administrowania działalnością handlową, zawieranie transakcji handlowych na rzecz innych, przez sklepy online, usługi handlu
hurtowego i detalicznego oraz handlu wysyłkowego, w tym również
za pośrednictwem Internetu następujących towarów: suplementy
diety i preparaty dietetyczne, żywność dla niemowląt, preparaty
i artykuły higieniczne, produkty higieniczne, suplementy diety dla
ludzi i zwierząt, środki odkażające, cukierki do celów leczniczych,
wyroby cukiernicze do celów leczniczych, dietetyczne napoje przystosowane do celów medycznych, dietetyczna żywność i preparaty
żywnościowe do celów medycznych, dietetyczne artykuły spożywcze do pielęgnacji zdrowia na bazie witamin, substancji mineralnych
i mikroelementów, chusteczki nasączane płynami farmaceutycznymi, suplementy mineralne do żywności, odzież sanitarna, przyrządy
do przygotowywania żywności, noże kuchenne i przybory do cięcia,
sztućce do jedzenia, sztućce, widelce i łyżki, sztućce stołowe, papier,
artykuły biurowe, opakowania z tworzyw sztucznych, pieluszki jednorazowe, chusteczki jednorazowe, papier toaletowy, kalendarze,
ręczniki kuchenne w rolkach, ręczniki papierowe, zastawa stołowa,
przybory kuchenne i pojemniki, szklanki, kieliszki, naczynia do picia
i akcesoria barowe, przybory oraz pojemniki kuchenne i gospodar-
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stwa domowego, kubki, szmatki do czyszczenia, garnki, filiżanki,
deski do krojenia do kuchni, termosy na jedzenie, garnki kuchenne,
serwetniki, gąbki czyszczące, serwisy do herbaty, czajniczki do herbaty, przybory kuchenne nieelektryczne, mięso, ryby, drób, dziczyzna, ekstrakty mięsne, owoce i warzywa konserwowane, suszone
i gotowane, galaretki, dżemy, kompoty, jaja, mleko, produkty mleczne, oleje i tłuszcze jadalne, warzywa w oleju, musztardzie, occie lub
syropie, orzechy, potrawy gotowe i pikantne przekąski, makarony,
ryż i potrawy zbożowe, sól, przyprawy i dodatki smakowe, pikantne
sosy, wyroby piekarnicze, czekolada, chleb, wyroby cukiernicze, lód,
mrożone jogurty i sorbety, kawa, herbata, kakao, zboża, ryż, mąka,
drożdże i zaczyny, lody, cukier, miód, drożdże, musztarda, ocet, sosy,
przyprawy, słodycze i cukierki, chipsy [produkty zbożowe), makarony, tortille, zboża, piwo i produkty piwowarskie, napoje bezalkoholowe, napoje na bazie orzechów i soi, aromatyzowane napoje
gazowane, soki, wody, preparaty do produkcji napojów, woda mineralna [napoje], woda gazowana, napoje owocowe, syropy do wyrobu napojów, napoje i soki warzywne, napoje izotoniczne, owocowe
nektary, bezalkoholowe, pastylki do napojów gazowanych, koktajle
bezalkoholowe, piwo bezalkoholowe., 39 usługi dostarczania towarów, informacja o składowaniu i transporcie, usługi magazynowania
i opakowywania produktów i towarów, usługi transportu samochodowego, usługi wynajmowania magazynów, usługi wynajmowania
garaży i miejsc parkingowych, 43 przygotowywanie i dostarczanie
żywności dla odbiorców zewnętrznych.

(111) 332104
(220) 2020 03 21
(210) 511761
(151) 2020 10 14
(441) 2020 05 25
(732) MARCELIN MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PODANIE RESTAURACJA LOUNGE BAR
(540)

(591) biały, niebieski
(531) 26.11.03, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 43 usługi związane z prowadzeniem restauracji, barów,
pubów, bistra, usługi gastronomiczne, usługi kateringowe, usługi
restauracyjne, usługi w zakresie prowadzenia punktów małej i dużej
gastronomii, oferowanie żywności i napojów dla gości w restauracjach, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, organizowanie bankietów, restauracje dla turystów, serwowanie jedzenia i napojów, usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, wynajem pomieszczeń
na uroczystości towarzyskie, wynajmowanie sal na posiedzenia,
imprezy, organizacja przyjęć [żywność i napoje], restauracje oferujące dania na wynos, organizowanie bankietów, rezerwacja stolików
w restauracjach.
(111) 332105
(220) 2020 03 24
(210) 511763
(151) 2020 10 15
(441) 2020 05 25
(732) KLAJA MACIEJ, KLAJA MATEUSZ BRACIA KLAJA-ŚWIAT
CARAVANINGU SPÓŁKA CYWILNA, Bieruń (PL)
(540) (znak słowny)
(540) STERIPOWER
(510), (511) 11 urządzenia do celów sanitarnych, akcesoria rozpylające [części instalacji sanitarnych], urządzenia do sterylizacji, dezynfekcji i odkażania, dezynfektanty, urządzenia do dezynfekcji, urządzenia
dezynfekujące do celów medycznych, urządzenia do dezynfekcji rąk,
37 usługi i doradztwo w zakresie dezynfekcji, wypożyczanie urządzeń do mycia i dezynfekcji.
(111) 332106
(220) 2020 03 24
(210) 511764
(151) 2020 10 15
(441) 2020 05 25
(732) KLAJA MACIEJ, KLAJA MATEUSZ BRACIA KLAJA-ŚWIAT
CARAVANINGU SPÓŁKA CYWILNA, Bieruń (PL)
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(540) (znak słowny)
(540) STERISEPT
(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) 332107
(220) 2020 03 24
(151) 2020 10 14
(441) 2020 05 25
(732) TABORSKI ARKADIUSZ, Bielsko-Biała (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Voglio
(540)

(210) 511776

(531) 12.03.02, 27.05.01
(510), (511) 11 fontanny-umywalki, akcesoria łazienkowe, 19 wyroby
dekoracyjne z odlewów betonowych.
(111) 332108
(220) 2020 03 24
(210) 511799
(151) 2020 10 13
(441) 2020 05 18
(732) ULTRA-VIOL SPÓŁKA JAWNA PIETRAS, PURGAŁ, WÓJCIK,
Zgierz (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GERMIPROTECT
(540)

(591) szary, biały, różowy
(531) 29.01.13, 26.04.01, 26.04.04, 26.04.05, 26.04.12, 26.11.03,
26.11.05, 26.11.12, 27.05.01, 27.05.05
(510), (511) 10 lampy chirurgiczne, lampy do celów medycznych, medyczne lampy operacyjne, lampy do badań lekarskich, lampy kwarcowe do celów medycznych, lampy słoneczne do celów medycznych,
lampy ultrafioletowe do celów medycznych, lampy rentgenowskie
do celów medycznych, lampy łukowe do celów leczniczych, lampy
na podczerwień do celów leczniczych, lampy uv do stosowania w medycynie, lampy na podczerwień do celów medycznych, lampy emitujące słoneczne promienie ultrafioletowe do użytku medycznego,
lampy emitujące spolaryzowane światło do użytku medycznego, lampy do nagrzewania do użytku medycznego, lampy do użytku z przyrządami medycznymi, instrumenty medyczne, wentylatory medyczne, elektromagnetyczne urządzenia medyczne, medyczne przyrządy
diagnostyczne, medyczne urządzenia rentgenowskie, laparoskopy
medyczne i chirurgiczne, medyczne urządzenia emitujące promieniowanie, urządzenia do obrazowania medycznego, skanery do dia-

80

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

gnostyki medycznej, narzędzia do diagnostyki medycznej, urządzenia
i instrumenty medyczne, przyrządy laserowe do użytku medycznego,
osłony na twarz do użytku medycznego, osłony na oczy do użytku
medycznego, sondy do celów medycznych, przyrządy do badań medycznych, aparatura analityczna do celów medycznych, urządzenia
radiologiczne do celów medycznych, maski oddechowe do celów
medycznych, skanery optyczne do badań medycznych, lampy do celów medycznych [lecznicze], ultradźwiękowe przyrządy diagnostyczne do celów leczniczych, urządzenia do infuzji do celów leczniczych,
urządzenia na podczerwień do celów leczniczych, 11 instalacje do sterylizacji, urządzenia do sterylizacji, aparaty do sterylizacji, urządzenia
do sterylizacji powietrza, urządzenia do sterylizacji wody, naczynia ciśnieniowe do sterylizacji, urządzenia do sterylizacji do użytku medycznego, urządzenia do sterylizacji, dezynfekcji i odkażania, lampy laboratoryjne, lampy inspekcyjne, lampy bakteriobójcze do oczyszczania
powietrza, sterylizatory do instrumentów medycznych, sterylizatory
do celów medycznych, sterylizatory, sterylizatory powietrza, sterylizatory parowe, sterylizatory ultrafioletowe, sterylizatory do wody,
przenośne sterylizatory parowe, sterylizatory do instrumentów dentystycznych, sterylizatory do przyrządów chirurgicznych, sterylizatory
do użytku laboratoryjnego, sterylizatory do narzędzi chirurgicznych,
sterylizatory parowe do celów medycznych, sterylizatory parowe
do użytku laboratoryjnego, 35 promocja sprzedaży, usługi sprzedaży
detalicznej w związku z urządzeniami medycznymi, usługi sprzedaży
detalicznej w związku ze sprzętem medycznym, usługi sprzedaży hurtowej w związku ze sprzętem medycznym, usługi sprzedaży hurtowej
w związku ze sprzętem weterynaryjnym, usługi sprzedaży hurtowej
w związku z urządzeniami medycznymi, doradztwo w zakresie promocji sprzedaży, doradztwo specjalistyczne w zakresie marketingu,
doradztwo dotyczące organizowania działalności gospodarczej, doradztwo w sprawach działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie
zarządzania działalnością gospodarczą, doradztwo w zakresie zarządzania działalnością handlową, doradztwo w zakresie organizowania
działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie administrowania
działalnością gospodarczą, doradztwo w zakresie zarządzania dokumentacją handlową, doradztwo i informacja o działalności gospodarczej, organizacja działalności gospodarczej, planowanie działalności
gospodarczej, doradztwo dotyczące działalności gospodarczej, informacja i badania w zakresie działalności gospodarczej, zarządzanie
i doradztwo w sprawach działalności gospodarczej, zarządzanie działalnością gospodarczą, administrowanie działalnością gospodarczą,
nadzór nad działalnością gospodarczą, organizacja zarządzania działalnością gospodarczą, administrowanie sprzedażą, zarządzanie działalnością handlową, zarządzanie w działalności handlowej, reklama.

(111) 332109
(220) 2020 03 24
(151) 2020 10 15
(441) 2020 06 22
(732) BAYER MICHAŁ, Szczecin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BAYERMANN
(540)

(210) 511805

(591) pomarańczowy
(531) 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 35 usługi w zakresie sprzedaży hurtowej materiałów
budowlanych, usługi w zakresie sprzedaży detalicznej materiałów
budowlanych, 36 usługi w zakresie nieruchomości, usługi deweloperskie, mianowicie: finansowanie nieruchomości, pośrednictwo
finansowe w zakresie nieruchomości, nabywanie nieruchomości
na rzecz osób trzecich, pomoc w zakresie nabywania nieruchomości
i w zakresie udziałów finansowych w nieruchomościach, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, dostarczanie informacji dotyczących nieruchomości, 37 budowlane usługi wykończeniowe, usługi
budowlane, usługi budowlane w zakresie budowy budynków jednorodzinnych, usługi budowlane w zakresie budowy budynków wielorodzinnych.
(111) 332110
(220) 2020 03 25
(210) 511833
(151) 2020 10 13
(441) 2020 05 18
(732) POLSKI INSTYTUT FARMACJI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa (PL)

Nr 3/2021

(540) (znak słowny)
(540) Unomag
(510), (511) 5 suplementy diety i preparaty dietetyczne.
(111) 332111
(220) 2020 03 25
(210) 511840
(151) 2020 10 13
(441) 2020 05 18
(732) TENZI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Skarbimierzyce (PL)
(540) (znak słowny)
(540) ALCOVIREX
(510), (511) 3 preparaty do czyszczenia i odświeżania, mydła, środki
piorące i czyszczące, płyny do mycia naczyń, płyny do mycia szyb i luster, środki do nadawania połysku, proszki i płyny do prania, zmiękczania tkanin, środki wybielające, wata do celów kosmetycznych, środki
do czyszczenia pojazdów, detergenty do samochodów, szampony
do pojazdów, płyny do spryskiwaczy szyb samochodowych, środki
do polerowania pojazdów oraz ich opon, preparaty czyszczące do pojazdów i ich karoserii, szyb, wnętrz, opon, felg, preparaty konserwujące
do elementów skórzanych pojazdów, woski samochodowe, olejki eteryczne, olejki esencjonalne i ekstrakty aromatyczne, wosk krawiecki
i szewski, kosmetyki pielęgnacyjne i upiększające, środki toaletowe
i perfumeryjne, dezodoranty osobiste, 5 środki dezynfekcyjne i antyseptyczne, środki bakteriobójcze, preparaty do odświeżania i dezynfekcji powietrza, materiały i środki opatrunkowe, pieluchy dla chorych
z brakiem kontroli czynności fizjologicznych, środki higieniczne dla
kobiet, preparaty opatrunkowe przeznaczone dla celów medycznych
i weterynaryjnych, preparaty i środki farmaceutyczne, preparaty witaminowe do celów leczniczych, preparaty i środki lecznicze stosowane
w leczeniu ludzi i zwierząt.
(111) 332112
(220) 2020 03 24
(210) 511851
(151) 2020 10 12
(441) 2020 06 01
(732) ORKLA CARE SPÓŁKA AKCYJNA, Radzymin (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Soraya OAT Therapy
(510), (511) 3 produkty kosmetyczne, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji skóry, kremy, balsamy do celów kosmetycznych, mleczka
do celów kosmetycznych, toniki kosmetyczne, lotiony do celów kosmetycznych, żele do celów kosmetycznych, maseczki kosmetyczne,
olejki do celów kosmetycznych, olejki toaletowe, olejki do celów perfumeryjnych, olejki eteryczne, dezodoranty, wyroby perfumeryjne,
wody kolońskie, wody toaletowe, preparaty kosmetyczne do kąpieli,
żele pod prysznic, mydła, szampony, odżywki i środki do pielęgnacji
włosów, pomady do celów kosmetycznych, środki do czyszczenia
zębów, środki kosmetyczne do płukania jamy ustnej, sole do kąpieli i pod prysznic nie do celów medycznych, produkty kosmetyczne
i preparaty do opalania i po opalaniu oraz do ochrony przeciwsłonecznej, produkty do makijażu i do demakijażu, kosmetyki upiększające, środki do koloryzacji i do dekoloryzacji włosów, produkty
do depilacji, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi.
(111) 332113
(220) 2020 03 26
(210) 511852
(151) 2020 10 12
(441) 2020 06 01
(732) R&D HUB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Wrocław (PL)
(540) (znak słowny)
(540) R&D HUB
(510), (511) 42 usługi w zakresie technologii informacyjnych, rozwój,
programowanie i wdrażanie oprogramowania komputerowego, doradztwo, konsultacje i informacja w zakresie technologii informacyjnych, usługi naukowe i technologiczne, usługi inżynieryjne, usługi
w dziedzinie nauk przyrodniczych, usługi projektowania, usługi badawczo-rozwojowe, analiza naukowa, badania naukowe.
(111) 332114
(220) 2020 03 26
(210) 511853
(151) 2020 10 13
(441) 2020 05 18
(732) POLSKI INSTYTUT FARMACJI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Florum
(510), (511) 5 suplementy diety i preparaty dietetyczne, preparaty i artykuły medyczne i weterynaryjne, preparaty i artykuły higieniczne.
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(111) 332115
(220) 2020 03 26
(210) 511854
(151) 2020 10 12
(441) 2020 05 18
(732) POLSKI INSTYTUT FARMACJI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Progardin
(510), (511) 5 suplementy diety i preparaty dietetyczne, preparaty
i artykuły medyczne i weterynaryjne .
(111) 332116
(220) 2020 03 21
(210) 511858
(151) 2020 10 12
(441) 2020 06 01
(732) MERITUM-K. PIECHÓWKA SPÓŁKA JAWNA, Bielsko-Biała (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MERITUM Sp.J
(540)

(591) czerwony, biały
(531) 27.05.01, 27.05.03, 27.05.05, 27.05.11, 26.11.01, 29.01.12
(510), (511) 36 administrowanie roszczeniami ubezpieczeniowymi,
badania dotyczące ubezpieczeń, komputerowe przetwarzanie roszczeń ubezpieczeniowych, likwidacja szkód, likwidacja szkód z tytułu
ubezpieczenia innego niż na życie, obsługa roszczeń z tytułu ubezpieczeń, przetwarzanie roszczeń z tytułu umów reasekuracji, skomputeryzowane usługi informacyjne dotyczące ubezpieczeń, usługi
doradcze dotyczące roszczeń ubezpieczeniowych, usługi informacyjne związane z ubezpieczeniem, usługi informacyjne i konsultacyjne w zakresie ubezpieczeń i finansów, zaspokajanie roszczeń z tytułu
umów reasekuracji, szacowanie strat, ocena strat ubezpieczeniowych, 45 usługi prawne, doradztwo prawne, badania prawne, usługi
wsparcia prawnego, sporządzanie ekspertyz prawnych, usługi monitorowania prawnego, kompilacja informacji prawnych, pośrednictwo w procedurach prawnych, doradztwo prawne w dziedzinie opodatkowania, porady prawne i zastępstwo procesowe, pomoc prawna
przy tworzeniu umów, usługi prawne w zakresie mediacji, udzielanie
opinii prawnych przez ekspertów, doradztwo związane z osobistymi
sprawami prawnymi, świadczenie usług w zakresie badań prawnych,
usługi prawne związane z prowadzeniem działalności gospodarczej,
usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące zagadnień
prawnych, usługi prawne związane z negocjacją kontraktów dla osób
trzecich, udostępnianie informacji dotyczących usług prawnych
za pośrednictwem strony internetowej.
(111) 332117
(220) 2020 03 23
(151) 2020 10 12
(441) 2020 06 01
(732) BIERNAT BEATA JOANNA, Niepołomice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) M MM MADAM MISSY
(540)

(210) 511860

(591) złoty
(531) 27.05.01, 27.05.05, 27.05.22, 29.01.02
(510), (511) 25 bielizna osobista, body [bielizna], buty sportowe, buty
za kostkę, daszki do czapek, espadryle buty lub sandały, garnitury, futra [odzież], etole [futra], kamizelki, kieszenie do odzieży, kombinezony [odzież], koszule, koszule z krótkimi rękawami, koszulki z krótkim
rękawem, kurtki [odzież], legginsy, majtki damskie, nakrycia głowy,
obuwie, odzież, paski [odzież], pikowane kurtki [odzież], podkoszulki bez rękawów, podszewki gotowe [część garderoby], pończochy,
poncza, pulowery, poszetki, rajstopy, rękawiczki, skarpetki, spódnice, spódnico-spodenki, swetry, sukienki na szelkach do noszenia
na bluzkę, szale, szaliki, szaliki rurkowe (kominy) na szyję, turbany.
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(111) 332118
(220) 2020 03 23
(210) 511864
(151) 2020 10 12
(441) 2020 05 18
(732) AYCOM NIEWÓJT SPÓŁKA JAWNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CRISS
(540)

(591) niebieski, biały
(531) 29.01.12, 27.05.01
(510), (511) 10 urządzenie kosmetyczne do peelingu wodno-tlenowego, urządzenie kosmetyczne do karboksyterapii, urządzenie
do zabiegów trychologicznych, urządzenie kosmetyczne do zabiegów falami RF, medyczne lasery do usuwania owłosienia.
(111) 332119
(220) 2020 03 23
(210) 511867
(151) 2020 10 15
(441) 2020 06 15
(732) PROKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Przęsocin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) seligo
(540)

(531) 27.05.01, 27.05.10
(510), (511) 7 agregaty prądotwórcze, awaryjne agregaty prądotwórcze, generatory prądu, odkurzacze roboty, myjki ciśnieniowe,
pompy, pompy odśrodkowe, pompy na sprężone powietrze, maszyny do mycia ciśnieniowego, motopompy, elektronarzędzia, kosiarki, piły spalinowe, wiertarki, 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, maszyny rolnicze, maszyny ogrodnicze, elektryczne narzędzia ogrodnicze, roboty koszące, pojazdy czyszczące bez operatora,
9 piloty [urządzenia do zdalnego sterowania], pneumatyczne, mikroprocesorowe, komputerowe, programowalne, termostatyczne, elektroniczne i elektryczne urządzenia sterujące, 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
filtry do klimatyzacji, instalacje i urządzenia do ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji i oczyszczania powietrza, instalacje i urządzenia
do oczyszczania powietrza, w tym elektryczne i domowe oczyszczacze 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.
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(111) 332120
(220) 2020 03 26
(210) 511885
(151) 2020 10 14
(441) 2020 05 25
(732) MIROS BEATA MANUFAKTURA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) coodo
(510), (511) 24 kocyki dziecięce, kocyki dla niemowląt [rożki], kocyki
do owijania niemowląt, koce do łóżeczek dziecięcych, 25 getry, bluzki, koszulki dla dzieci, koszulki zapinane w kroku na zatrzaski, dla niemowląt i małych dzieci, body niemowlęce, jednoczęściowa odzież
dla niemowląt i małych dzieci, bluzy z kapturem, rampersy, śpioszki,
pajacyki, pajacyki dla dzieci [odzież], nakrycia głowy dla dzieci, kaftany, spodnie dziecięce, spodenki, spódnice, sukienki dla niemowląt i małych dzieci, ubranka do wózka [kombinezony niemowlęce],
odzież dziecięca, odzież dla małych dzieci, skarpetki dla niemowląt
i małych dzieci, kombinezony dla niemowląt i małych dzieci, odzież
wierzchnia dla dzieci, letnie ubranka dla dzieci, bielizna dla niemowląt, rajstopy, szale i chusty na głowę, czapki jako nakrycia głowy.
(111) 332121
(220) 2020 03 26
(210) 511886
(151) 2020 10 15
(441) 2020 06 01
(732) Monsoon Beverages LLC, Billings (US)
(540) (znak słowny)
(540) PACIFIC ROOTS KAVA
(510), (511) 32 piwo, napoje bezalkoholowe, soki, soki owocowe, napoje owocowe, syropy i inne bezalkoholowe preparaty do produkcji
napojów, bezalkoholowe napoje owocowe, wody mineralne [napoje].
(111) 332122
(220) 2020 03 26
(210) 511887
(151) 2020 10 13
(441) 2020 06 15
(732) MIROS BEATA MANUFAKTURA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) coodo THE SIMPLEST OF THINGS
(540)

(591) szary, biały
(531) 27.05.01, 27.05.03, 29.01.12
(510), (511) 24 kocyki dziecięce, kocyki dla niemowląt [rożki], kocyki
do owijania niemowląt, koce do łóżeczek dziecięcych, 25 getry, bluzki, koszulki dla dzieci, koszulki zapinane w kroku na zatrzaski, dla niemowląt i małych dzieci, body niemowlęce, jednoczęściowa odzież
dla niemowląt i małych dzieci, bluzy z kapturem, rampersy, śpioszki,
pajacyki, pajacyki dla dzieci [odzież], nakrycia głowy dla dzieci, kaftany, spodnie dziecięce, spodenki, spódnice, sukienki dla niemowląt i małych dzieci, ubranka do wózka [kombinezony niemowlęce],
odzież dziecięca, odzież dla małych dzieci, skarpetki dla niemowląt
i małych dzieci, kombinezony dla niemowląt i małych dzieci, odzież
wierzchnia dla dzieci, letnie ubranka dla dzieci, bielizna dla niemowląt, rajstopy, szale i chusty na głowę, czapki jako nakrycia głowy.
(111) 332123
(220) 2020 03 25
(210) 511902
(151) 2020 10 12
(441) 2020 05 18
(732) KATRA MARCIN M&M STUDIO MODY, Staszów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) m&m STUDIO MODY
(540)

(591) czarny, biały
(531) 29.01.12, 27.05.01
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(510), (511) 25 odzież, odzież damska, odzież wieczorowa, odzież codzienna, odzież taneczna, odzież wełniana, odzież jedwabna, odzież
lniana, odzież kaszmirowa, odzież modelująca, odzież rekreacyjna,
odzież skórzana, odzież dżinsowa, odzież z lateksu, odzież wierzchnia dla kobiet, odzież z imitacji skóry, odzież w stylu sportowym,
obuwia dla kobiet, bielizny dla kobiet, sukienki damskie, damskie
sukienki na uroczystości, 35 sprzedaż detaliczna lub hurtowa następujących towarów: odzież, odzież damska, odzież wieczorowa,
odzież codzienna, odzież taneczna, odzież wełniana, odzież jedwabna, odzież lniana, odzież kaszmirowa, odzież modelująca, odzież rekreacyjna, odzież skórzana, odzież dżinsowa, odzież z lateksu, odzież
wierzchnia dla kobiet, odzież z imitacji skóry, odzież w stylu sportowym, obuwia dla kobiet, bielizny dla kobiet, sukienki damskie, damskie sukienki na uroczystości.

(111) 332124
(220) 2020 03 25
(210) 511903
(151) 2020 10 12
(441) 2020 05 18
(732) SPYCHAŁA BARTŁOMIEJ BHS GRUPA, Głogów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SALON W OGRODZIE PERGOLE TARASOWE
(540)

(591) czarny, jasnobrązowy
(531) 29.01.12, 26.15.09, 27.05.01, 26.11.06
(510), (511) 6 profile aluminiowe, formy aluminiowe, konstrukcje wykonane z aluminium, zadaszenia aluminiowe, pergole aluminiowe, 20
meble ogrodowe, meble ogrodowe z aluminium, meble ogrodowe
drewniane, stoły do użytku w ogrodach, 37 montaż zadaszeń tarasowych, pergoli tarasowych, pergoli ogrodowych, mebli ogrodowych.
(111) 332125
(220) 2020 03 27
(210) 511905
(151) 2020 10 13
(441) 2020 06 15
(732) STRZĘPEK PAWEŁ ALBADENT, Rzeszów (PL)
(540) (znak słowny)
(540) ALBADENT
(510), (511) 44 usługi w zakresie higieny i pielęgnacji urody ludzi,
usługi w zakresie opieki zdrowotnej dla ludzi, higiena i pielęgnacja
urody istot ludzkich, usługi weterynaryjne, usługi w zakresie rolnictwa, akwakultury, ogrodnictwa i leśnictwa, usługi w zakresie pielęgnacji zwierząt, higiena i pielęgnacja urody dla ludzi, opieka nad
zwierzętami, usługi chirurgów weterynarzy.
(111) 332126
(220) 2020 03 27
(210) 511921
(151) 2020 10 15
(441) 2020 06 01
(732) POLSKI INSTYTUT FARMACJI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Aquantic
(510), (511) 5 preparaty i artykuły medyczne i weterynaryjne, preparaty i artykuły higieniczne, suplementy diety i preparaty dietetyczne.
(111) 332127
(220) 2020 03 27
(210) 511925
(151) 2020 10 15
(441) 2020 06 01
(732) POLSKI INSTYTUT FARMACJI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Sanavit
(510), (511) 5 suplementy diety i preparaty dietetyczne, preparaty
i artykuły medyczne i weterynaryjne.
(111) 332128
(220) 2020 03 25
(151) 2020 10 13
(441) 2020 05 25
(732) ZWOLTEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zduńska Wola (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)

(210) 511927
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(540) ANTIBACTERIAL+ ZWOLTEX
(540)

(591) szary
(531) 29.01.06, 29.01.11, 27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.11,
27.05.17, 24.17.05, 24.17.07, 26.11.02, 26.11.05, 26.11.08, 26.11.10
(510), (511) 24 wyroby tekstylne i substytuty wyrobów tekstylnych,
tkaniny, dzianina, frotte, materiały ręcznikowe [tekstylne], bielizna
pościelowa i koce, tekstylne artykuły kąpielowe, ręczniki, prześcieradła, pościel, tekstylia wykorzystywane w gospodarstwie domowym,
bielizna stołowa i kuchenne artykuły tekstylne, ścierki do osuszania
naczyń, 25 szlafroki.
(111) 332129
(220) 2020 03 27
(210) 511932
(151) 2020 10 09
(441) 2020 05 18
(732) SYLPO SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin (PL)
(540) (znak słowny)
(540) ZAUBER
(510), (511) 7 automatyczne maszyny do czyszczenia, automatyczne urządzenia do czyszczenia basenów, odkurzacze roboty, roboty
do czyszczenia do celów domowych, roboty do czyszczenia podłóg
[polerowania], roboty do czyszczenia podłóg [odkurzania], zrobotyzowane instalacje do mycia pojazdów, akcesoria do zamiatania dróg
do przyłączania do pojazdów, doczepiane akcesoria do odśnieżania
do pojazdów, dmuchawy śniegowe doczepiane do pojazdów, dmuchawy do śniegu, doczepiane akcesoria do pojazdów do wirnikowego
odgarniania śniegu, maszyn do czyszczenia ulic, maszyny do czyszczenia ulic z własnym napędem, maszyny do usuwania śniegu, maszyny
do wydmuchiwania śniegu, odśnieżarki, maszyny do zamiatania ulic,
ostrza pługu do pojazdów, pługi odśnieżające wirnikowe, pługi śnieżne, pojazdy do czyszczenia ulic [maszyny], pojazdy do odśnieżania,
pojazdy do wydmuchiwania śniegu, pojazdy zamiatające ulice [maszyny], ręcznie napędzane maszyny do czyszczenia ulic, urządzenia
do usuwania śniegu [maszyny], urządzenia do zamiatania dróg mocowane do pojazdów, zamiatarki drogowe, zamiatarki drogowe [maszyny], zamiatarki drogowe [samojezdne], zamiatarki ulic, zamiatarki ulic
[maszyny], akcesoria mocowane do odkurzaczy do rozpylania perfum
oraz środków dezynfekcyjnych, automatyczne urządzenia do szorowania podłóg, dysze obrotowe do maszyn do wysokociśnieniowego
mycia wodą, dysze rozpylające podłączane do ciśnieniowych maszyn
czyszczących, elektryczne domowe odkurzacze, elektryczne maszyny
do polerowania podłóg, elektryczne maszyny domowe do odkurzania, elektryczne mopy parowe, elektryczne narzędzia do czyszczenia
okien zawierające szczotki, elektryczne odkurzacze do dywanów,
elektryczne odkurzacze piorące do dywanów, elektryczne odkurzacze
ręczne, elektryczne parowe maszyny czyszczące, elektryczne urządzenia do czyszczenia i polerowania, elektryczne urządzenia do czyszczenia sprężonym powietrzem, elektryczne urządzenia do czyszczenia
pod wysokim ciśnieniem, elektryczne urządzenia do mycia okien,
elektryczne urządzenia ssące do czyszczenia [domowe], elektryczne
zamiatarki do dywanów, froterki elektryczne, froterki podłogowe,
maszyny czyszczące poprzez ssanie używane w produkcji, maszyny
do ciągłego czyszczenia i wybielania, maszyny do czyszczenia ciśnieniowego, maszyny do czyszczenia podłóg, maszyny do czyszczenia
powierzchni przy użyciu wody pod wysokim ciśnieniem, maszyny
do czyszczenia przemysłowego [odkurzacze], maszyny do czyszczenia
przemysłowego, maszyny do czyszczenia przemysłowego [polerki],
maszyny do mycia ciśnieniowego, maszyny do mycia podłóg, maszyny
do szorowania podłóg, maszyny do szybkiego ścierania, odkurzacze,
odkurzacze bezprzewodowe, odkurzacze do celów przemysłowych,
odkurzacze do czyszczenia powierzchni, odkurzacze do odsysania
płynów, odkurzacze do powierzchni komercyjnych i przemysłowych,
odkurzacze do suchych i mokrych zanieczyszczeń, odkurzacze elektryczne do celów przemysłowych, odkurzacze elektryczne, odkurzacze elektryczne i ich części, odkurzacze samochodowe, odkurzacze
zasilane bateriami, które można ponownie naładować, pojazdy czyszczące bez operatora, polerki do podłogi, polerki [maszyny i urządzenia] elektryczne, polerki (podłogowe) [elektryczne], pompy wysokociśnieniowe do mycia urządzeń i instalacji, przemysłowe maszyny
czyszczące, wykorzystujące dysze ciśnieniowe, przemysłowe maszyny
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do czyszczenia podłóg, silniki, układy napędowe i części do maszyn
czyszczących, silniki, układy napędowe i części do maszyn myjących,
urządzenia sterujące do obsługi maszyn czyszczących i myjących,
urządzenia zamiatające, czyszczące, myjące i piorące, 37 usługi czyszczenia, naprawy, konserwacji i serwisowania urządzeń, maszyn i robotów czyszczących, myjących, zamiatających, piorących.

(111) 332130
(220) 2020 03 27
(210) 511934
(151) 2020 10 13
(441) 2020 05 25
(732) OLIMP LABORATORIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pustynia (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Olimp Labs w trosce o zdrowie i odporność Polaków
(540)

(591) szary, czerwony
(531) 29.01.12, 26.11.03, 26.11.05, 26.11.08, 26.11.10, 26.11.12,
27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.11, 27.05.17, 01.17.11, 01.17.25
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne, leki dla ludzi, leki wydawane bez recepty, leki ziołowe, suplementy diety, suplementy diety dla
osób ze specjalnymi wymaganiami dietetycznymi, suplementy ziołowe, witaminy i preparaty witaminowe, preparaty witaminowe i mineralne, mieszanki ziołowe do użytku medycznego, mieszanki do picia
będące suplementami diety, dietetyczna żywność do celów medycznych, dietetyczne dodatki do żywności, proszki jako zamienniki
posiłków, dietetyczne napoje przystosowane do celów medycznych,
35 usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w zakresie preparatów
farmaceutycznych, suplementów diety, produktów dietetycznych,
żywności, dostarczanie informacji za pośrednictwem Internetu
na temat sprzedaży preparatów farmaceutycznych, suplementów
diety, produktów dietetycznych, żywności, prezentowanie towarów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, usługi reklamowe
i marketingowe, promocja sprzedaży, dystrybucja materiałów reklamowych, marketingowych i promocyjnych, marketing bezpośredni,
organizowanie programów lojalnościowych do celów handlowych,
promocyjnych lub reklamowych, organizowanie imprez, wystaw, targów i pokazów do celów handlowych, promocyjnych i reklamowych.
(111) 332131
(220) 2020 03 27
(151) 2020 10 13
(441) 2020 05 25
(732) SYLPO SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Z.
(540)

(210) 511937

(591) biały, jasnoniebieski
(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.08, 27.05.21, 24.17.01, 24.17.02,
26.01.01, 26.01.04, 26.01.12, 26.01.18, 26.11.01, 26.11.06, 26.11.13
(510), (511) 1 detergenty przeznaczone dla procesów produkcyjnych
i przemysłu, chemiczne środki czyszczące do stosowania w procesach
przemysłowych, chemiczne środki konserwujące do użytku w produkcji mydeł i olejów roślinnych, chemiczne środki konserwujące do użytku
w produkcji szerokiej gamy chemikaliów, chemiczne środki przeciw zamarzaniu, chemikalia czyszczące, chemikalia przemysłowe, mieszanki
zapobiegające zamarzaniu, preparaty bakteriobójcze [inne niż do użyt-
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ku medycznego i weterynaryjnego], preparaty chemiczne adsorbujące,
preparaty chemiczne dla przemysłu, preparaty chemiczne do usuwania plam, preparaty do czyszczenia przemysłowego stosowane w procesach produkcyjnych, produkty chemiczne do celów przemysłowych,
środki absorpcyjne, środki chemiczne dla przemysłu, środki chemiczne w postaci wzmacniaczy właściwości czyszczących, środki do mycia
podczas procesów produkcyjnych, ciecze do czyszczenia podczas procesów produkcyjnych, detergenty do użytku przemysłowego, detergenty o właściwościach antybakteryjnych do stosowania w procesach
produkcyjnych, detergenty o właściwościach dezynfekcyjnych stosowane w procesach produkcyjnych, detergenty stosowane w procesach produkcyjnych, mieszaniny czyszczące w postaci cieczy używane
w procesach produkcyjnych, środki oczyszczające w postaci cieczy używane w procesach produkcyjnych, środki odtłuszczające [nie do celów
gospodarstwa domowego], 3 chemiczne produkty do ożywiania kolorów do użytku domowego [pranie], preparaty do czyszczenia na sucho, detergenty piorące do użytku w gospodarstwie domowym, detergenty piorące do użytku profesjonalnego, dodatki do prania, mydło
[detergent], płyny do prania, płyny do prania chemicznego, preparaty
chemiczne do prania, preparaty do czyszczenia tkanin, środki do prania tkanin, aerozole czyszczące, aerozole odtłuszczające, antypoślizgowe płyny do podłóg, artykuły do wybielania, benzyna do wywabiania
plam, chusteczki nasączone preparatami czyszczącymi, chusteczki
zawierające preparaty czyszczące, czyszczące rozpuszczalniki o właściwościach emulgujących, detergenty, kremy do polerowania, mieszaniny do czyszczenia ubikacji, mieszanka do polerowania podłóg,
mieszaniny do nabłyszczania podłóg, mieszanki czyszczące do usuwania plam, mieszanki do mycia okien, mieszanki polerujące, mieszanki
do pielęgnacji podłóg, mieszanki usuwające farbę, mydło w płynie
do mycia naczyń, odplamiacz, oleje czyszczące, pasta do podłogi, pasty płynne do podłóg, płyn do mycia naczyń, płyny do czyszczenia,
płyny do mycia, płyny do szorowania, preparaty chemiczne do czyszczenia do użytku domowego, preparaty do czyszczenia podłóg, preparaty do czyszczenia szkła, preparaty do nadawania połysku, preparaty
do odbarwiania, preparaty do odnawiania i polerowania, preparaty
do odtłuszczania inne niż stosowane w procesach produkcyjnych, preparaty do polerowania, preparaty do udrażniania rur, preparaty do usuwania pleśni, preparaty do usuwania tłuszczu, preparaty do wybielania,
preparaty do wywabiania plam, preparaty myjące, preparaty wybielające, produkty do usuwania plam, produkty do udrażniania odpływów
i zlewów, proszek do szorowania, proszki do polerowania, rozpuszczalniki alkoholowe będące preparatami czyszczącymi, roztwory do szorowania, środki czyszczące, substancje czyszczące do użytku domowego,
substancje do szorowania, żrące środki czyszczące, wywabiacze plam
[preparaty], wybielacze, 7 automatyczne maszyny do czyszczenia, automatyczne urządzenia do czyszczenia basenów, odkurzacze roboty,
roboty do czyszczenia do celów domowych, roboty do czyszczenia
podłóg [polerowania], roboty do czyszczenia podłóg [odkurzania],
zrobotyzowane instalacje do mycia pojazdów, akcesoria do zamiatania
dróg do przyłączania do pojazdów, doczepiane akcesoria do odśnieżania do pojazdów, dmuchawy śniegowe doczepiane do pojazdów,
dmuchawy do śniegu, doczepiane akcesoria do pojazdów do wirnikowego odgarniania śniegu, maszyny do czyszczenia ulic, maszyny
do czyszczenia ulic z własnym napędem, maszyny do usuwania śniegu,
maszyny do wydmuchiwania śniegu, odśnieżarki, maszyny do zamiatania ulic, ostrza pługu do pojazdów, pługi odśnieżające wirnikowe, pługi
śnieżne, pojazdy do czyszczenia ulic [maszyny], pojazdy do odśnieżania, pojazdy do wydmuchiwania śniegu, pojazdy zamiatające ulice
[maszyny], ręcznie napędzane maszyny do czyszczenia ulic, urządzenia
do usuwania śniegu [maszyny], urządzenia do zamiatania dróg mocowane do pojazdów, zamiatarki drogowe, zamiatarki drogowe [maszyny], zamiatarki drogowe [samojezdne], zamiatarki ulic, zamiatarki ulic
[maszyny], akcesoria mocowane do odkurzaczy do rozpylania perfum
oraz środków dezynfekcyjnych, automatyczne urządzenia do szorowania podłóg, dysze obrotowe do maszyn do wysokociśnieniowego
mycia wodą, dysze rozpylające podłączane do ciśnieniowych maszyn
czyszczących, elektryczne domowe odkurzacze, elektryczne maszyny
do polerowania podłóg, elektryczne maszyny domowe do odkurzania,
elektryczne mopy parowe, elektryczne narzędzia do czyszczenia okien
zawierające szczotki, elektryczne odkurzacze do dywanów, elektryczne odkurzacze piorące do dywanów, elektryczne odkurzacze ręczne,
elektryczne parowe maszyny czyszczące, elektryczne urządzenia
do czyszczenia i polerowania, elektryczne urządzenia do czyszczenia
sprężonym powietrzem, elektryczne urządzenia do czyszczenia pod
wysokim ciśnieniem, elektryczne urządzenia do mycia okien, elek-
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tryczne urządzenia ssące do czyszczenia [domowe], elektryczne zamiatarki do dywanów, froterki elektryczne, froterki podłogowe, maszyny
czyszczące poprzez ssanie używane w produkcji, maszyny do ciągłego
czyszczenia i wybielania, maszyny do czyszczenia ciśnieniowego, maszyny do czyszczenia podłóg, maszyny do czyszczenia powierzchni
przy użyciu wody pod wysokim ciśnieniem, maszyny do czyszczenia
przemysłowego [odkurzacze], maszyny do czyszczenia przemysłowego, maszyny do czyszczenia przemysłowego [polerki], maszyny do mycia ciśnieniowego, maszyny do mycia podłóg, maszyny do szorowania
podłóg, maszyny do szybkiego ścierania, odkurzacze, odkurzacze
bezprzewodowe, odkurzacze do celów przemysłowych, odkurzacze
do czyszczenia powierzchni, odkurzacze do odsysania płynów, odkurzacze do powierzchni komercyjnych i przemysłowych, odkurzacze
do suchych i mokrych zanieczyszczeń, odkurzacze elektryczne do celów przemysłowych, odkurzacze elektryczne, odkurzacze elektryczne
i ich części, odkurzacze samochodowe, odkurzacze zasilane bateriami,
które można ponownie naładować, pojazdy czyszczące bez operatora,
polerki do podłogi, polerki [maszyny i urządzenia] elektryczne, polerki
(podłogowe) [elektryczne], pompy wysokociśnieniowe do mycia urządzeń i instalacji, przemysłowe maszyny czyszczące, wykorzystujące dysze ciśnieniowe, przemysłowe maszyny do czyszczenia podłóg, silniki,
układy napędowe i części do maszyn czyszczących, silniki, układy napędowe i części do maszyn myjących, urządzenia sterujące do obsługi
maszyn czyszczących i myjących, urządzenia zamiatające, czyszczące,
myjące i piorące.

(111) 332132
(220) 2020 03 27
(210) 511939
(151) 2020 10 14
(441) 2020 05 18
(732) SUŁEK ARTUR, Skierniewice (PL)
(540) (znak słowny)
(540) ACOUSTICHOME
(510), (511) 20 meble i akcesoria meblowe wyposażenia domu, 35
sprzedaż detaliczna, hurtowa i online mebli i akcesoriów meblowych
wyposażenia domu, sprzedaż detaliczna, hurtowa i online elementów dekoracyjnych, sprzedaż detaliczna, hurtowa i online sprzętu
AGD, 40 profilowanie mebli, produkcja mebli na zamówienie, cięcie
płyt meblowych oraz blatów, oklejanie płyt meblowych oraz blatów,
laminowanie substytutów drewna, laminowanie blatów, płyt meblowych oraz drewna, piłowanie drewna, piłowanie materiałów, szlifowanie, frezowanie, heblowanie drewna, heblowanie materiałów,
konserwowanie drewna, obróbka drewna, stolarstwo meblowe, usługi
stolarskie, wynajem maszyn i urządzeń do obróbki drewna, 42 projektowanie akustyczne wnętrz, aranżacja akustyczna wnętrz, analizy
akustyczne, modelowanie rozkładu pola akustycznego w pomieszczeniach, doradztwo w zakresie doboru izolacji akustycznych, pomiary
i analizy akustyczne emisji hałasu i drgań, wzornictwo przemysłowe,
doradztwo w zakresie doboru tłumików hałasu, izolacji akustycznych
i wibroizolatorów, projektowanie, aranżacja i dekoracja wnętrz, doradztwo w zakresie projektowania, aranżacji i dekoracji wnętrz.
(111) 332133
(220) 2020 03 28
(210) 511943
(151) 2020 10 13
(441) 2020 05 25
(732) KONCOWIK ROMAN GASTROMAN, Białystok (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KRÓL KEBAB
(540)

(591) żółty, czarny
(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.11, 27.05.24,
24.09.02, 24.09.03, 26.01.01, 26.01.03, 26.01.16, 26.01.18, 26.01.19,
26.11.02, 26.11.05, 26.11.12, 26.04.01, 26.04.05, 26.04.10, 26.04.12,
26.04.16, 26.04.18, 26.04.22

Nr 3/2021

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

(510), (511) 43 usługi restauracyjne, bary szybkiej obsługi [snack-bary], obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami
i transportem, usługi barów i restauracji, usługi w zakresie jedzenia
na wynos, usługi barów typu fast-food na wynos.

(111) 332134
(220) 2020 03 28
(210) 511944
(151) 2020 10 14
(441) 2020 05 25
(732) KONCOWIK ROMAN GASTROMAN, Białystok (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Dolce pizza
(540)

(591) czerwony, biały
(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.08, 27.05.09, 26.01.01, 26.01.04,
26.01.18, 26.01.20
(510), (511) 43 usługi restauracyjne, usługi barów i restauracji, pizzerie, usługi świadczone przez bary bistro, usługi w zakresie jedzenia
na wynos.
(111) 332135
(220) 2020 03 28
(151) 2020 10 15
(441) 2020 06 01
(732) MOTO PROFIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Chorzów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PROFIAUTOSERVICE
(540)
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średnictwo i doradztwo handlowe w handlu pojazdami, informacja
handlowa dotycząca pojazdów lądowych, usługi agencji eksportowych i importowych, pomoc handlowa i techniczna w zakresie organizowania i prowadzenia przedsiębiorstwa również świadczona
w ramach umowy franchisingowej, prowadzenie przedstawicielstw
podmiotów zagranicznych w kraju oraz reklamy ich wyrobów, organizowanie targów i wystaw w celach handlowych lub reklamowych,
usługi w zakresie kojarzenia kontrahentów handlowych, prowadzenie komputerowych baz danych wspomagających sprzedaż towarów, pozyskiwanie i systematyzacja danych do komputerowych
baz danych, wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych dla
osób trzecich, usługi w zakresie reklamowania i rozpowszechniania
materiałów reklamowych, 37 obsługa i naprawy pojazdów, usługi
stacji obsługi i napraw pojazdów, doradztwo specjalistyczne w zakresie serwisowania pojazdów, zabezpieczanie pojazdów przed korozją, bieżnikowanie i wulkanizacja opon, regeneracja silników i części samochodowych zużytych lub częściowo zniszczonych, montaż
i instalacja programów, urządzeń i sieci umożliwiających obsługę
pojazdów oraz usługi serwisowe systemów i urządzeń branży motoryzacyjnej, 42 usługi badania i oceny stanu technicznego pojazdów.

(111) 332136
(220) 2020 03 29
(151) 2020 10 14
(441) 2020 05 25
(732) TIM SPÓŁKA AKCYJNA, Bielsko-Biała (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WINE OF MACEDONIA
(540)

(210) 511952

(210) 511946

(591) czarny, pomarańczowy
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 12 samochody osobowe, silniki do pojazdów spalinowych, części składowe do pojazdów, akcesoria motoryzacyjne, części
do zespołów napędowych, jezdnych i poszycia pojazdów, amortyzatory, zawieszenia w pojazdach, resory amortyzujące samochodowe, hamulce do pojazdów, klocki hamulcowe do pojazdów, szczęki
hamulcowe samochodowe, kierownice pojazdów, koła pojazdów,
kierunkowskazy do pojazdów, korki wlewu paliwa w pojazdach, lusterka wsteczne, łańcuchy napędowe do pojazdów lądowych, pasy
bezpieczeństwa do siedzeń w pojazdach, wycieraczki do szyb pojazdów, akcesoria samochodowe stanowiące dodatkowe wyposażenie
pojazdów, przyczepy do pojazdów lądowych, wózki, rowery, opony
(ogumienie), dętki do opon, 35 usługi w zakresie badania rynku, dystrybucja materiałów reklamowych, ekspertyzy w działalności gospodarczej związanej z rynkiem motoryzacyjnym, usługi w zakresie
promocji sprzedaży dla osób trzecich, dystrybucja próbek, wynajmowanie powierzchni na cele reklamowe, publikowanie tekstów reklamowych, zarządzanie zbiorami informatycznymi, usługi w zakresie sprzedaży pojazdów lądowych, części zamiennych i akcesoriów
do naprawy i obsługi pojazdów w wyspecjalizowanym sklepie i lub
hurtowni lub przez Internet (e-sklep) oraz poprzez katalog sprzętu
i oprogramowania komputerowego wykorzystując zamówienie
korespondencyjne lub używając środków telekomunikacji, usługi
w zakresie prezentacji towarów do sprzedaży w sklepach, usługi
w zakresie pomocy przy sprzedaży, usługi promocyjne i marketingowe, usługi w zakresie sprzedaży elektroniki samochodowej, sprzętu audio, instalacji telefonicznych i sprzętu czyszczącego, urządzeń
i instalacji do oświetlania, ogrzewania, klimatyzacji i wentylacji, dywaników samochodowych, pokryć podłogowych, mat drzwiowych,
klejów, preparatów do odmrażania, preparatów zapobiegających
zamarzaniu, farb, lakierów, preparatów antykorozyjnych, olejów,
tłuszczów, smarów oraz kompozycji pyłochłonnych i absorpcyjnych
zarówno w sprzedaży konwencjonalnej jak i przez Internet, po-

(531) 27.05.01, 27.05.09, 03.07.19
(510), (511) 33 wina.
(111) 332137
(220) 2020 03 29
(210) 511954
(151) 2020 10 12
(441) 2020 06 01
(732) TIM SPÓŁKA AKCYJNA, Bielsko-Biała (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Wine of South Africa AFRICANT Pinotage Medium Dry
(540)

(591) biały, żółty, brązowy, czarny, pomarańczowy
(531) 29.01.15, 03.02.09, 05.01.03, 27.05.01, 26.04.15, 26.04.18
(510), (511) 33 wina.
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(111) 332138
(220) 2020 03 29
(151) 2020 10 12
(441) 2020 06 01
(732) TIM SPÓŁKA AKCYJNA, Bielsko-Biała (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TiM z miłości do wina 11111000110
(540)
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(210) 511956

(591) ciemnoczerwony, szary, biały
(531) 05.05.20, 05.05.21, 29.01.13, 27.05.01, 26.04.17
(510), (511) 30 kawa, kawa, herbata, kakao i namiastki tych towarów,
herbata, kakao, dodatki smakowe i przyprawy, ciasta, nielecznicze
wyroby cukiernicze, nielecznicze słodycze [wyroby cukiernicze],
syropy smakowe, 32 mineralne (wody-) [napoje], gazowana woda
mineralna, woda mineralna, wody mineralne, wody mineralne i gazowane, bezalkoholowe napoje gazowane, napoje bezalkoholowe,
soki owocowe [napoje], soki warzywne, lemoniady (syropy do-), napoje (syropy do-), piwo, piwo bezalkoholowe, piwo i produkty piwowarskie, wina bezalkoholowe, cydr bezalkoholowy, 33 napoje na bazie wina, musujące białe wina, musujące wina czerwone, aperitify
na bazie wina, wina, wina alkoholowe, wina deserowe, wina grzane,
wina musujące, wina naturalnie musujące, wina niemusujące, wina
o chronionej nazwie pochodzenia, wina o obniżonej zawartości alkoholu, wina różowe, wina stołowe, wina wzmacniane, cydr, miód pitny, wódka, whisky, 35 usługi informacji handlowej w zakresie wina,
doradztwo, konsultacje i pomoc w zakresie reklamy, marketingu
i promocji, usługi marketingowe, usługi reklamowe i marketingowe,
usługi reklamowe i marketingowe świadczone za pomocą mediów
społecznościowych, kampanie marketingowe, konsultacje związane
z organizacją kampanii promocyjnych na rzecz firm, rozwój kampanii
promocyjnych dla przedsiębiorstw, przygotowywanie kampanii reklamowych.
(111) 332139
(220) 2020 03 29
(210) 511957
(151) 2020 10 12
(441) 2020 06 01
(732) TIM SPÓŁKA AKCYJNA, Bielsko-Biała (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TiM z miłości do wina #jubileusz30lecia 11111000110
(540)

(591) ciemnoczewony, czerwony, zielony, jasnozielony,
pomarańczowy, żółty, biały, szary
(531) 05.05.20, 05.05.21, 11.03.01, 26.04.17, 27.05.01, 29.01.15, 21.01.16
(510), (511) 30 kawa, kawa, herbata, kakao i namiastki tych towarów,
herbata, kakao, dodatki smakowe i przyprawy, ciasta, nielecznicze
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wyroby cukiernicze, nielecznicze słodycze [wyroby cukiernicze],
syropy smakowe, 32 mineralne (wody-) [napoje], gazowana woda
mineralna, woda mineralna, wody mineralne, wody mineralne i gazowane, bezalkoholowe napoje gazowane, napoje bezalkoholowe,
soki owocowe [napoje], soki warzywne, lemoniady (syropy do-), napoje (syropy do-), piwo, piwo bezalkoholowe, piwo i produkty piwowarskie, wina bezalkoholowe, cydr bezalkoholowy, 33 napoje na bazie wina, musujące białe wina, musujące wina czerwone, aperitify
na bazie wina, wina, wina alkoholowe, wina deserowe, wina grzane,
wina musujące, wina naturalnie musujące, wina niemusujące, wina
o chronionej nazwie pochodzenia, wina o obniżonej zawartości alkoholu, wina różowe, wina stołowe, wina wzmacniane, cydr, miód pitny, wódka, whisky, 35 usługi informacji handlowej w zakresie wina,
doradztwo, konsultacje i pomoc w zakresie reklamy, marketingu
i promocji, usługi marketingowe, usługi reklamowe i marketingowe,
usługi reklamowe i marketingowe świadczone za pomocą mediów
społecznościowych, kampanie marketingowe, konsultacje związane
z organizacją kampanii promocyjnych na rzecz firm, rozwój kampanii
promocyjnych dla przedsiębiorstw, przygotowywanie kampanii reklamowych.

(111) 332140
(220) 2020 03 29
(151) 2020 10 15
(441) 2020 06 22
(732) TIM SPÓŁKA AKCYJNA, Bielsko-Biała (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Ve Eco Because we care
(540)

(210) 511959

(591) jasnozielony, ciemnozielony, biały, szary
(531) 26.02.07, 26.02.18, 27.05.01, 29.01.03
(510), (511) 33 wina, 35 opracowywanie kampanii promocyjnych,
konsultacje związane z organizacją kampanii promocyjnych na rzecz
firm, kampanie marketingowe, rozwój kampanii promocyjnych dla
przedsiębiorstw, przygotowywanie kampanii reklamowych, usługi
reklamowe w celu zwiększania świadomości społecznej w zakresie
kwestii społecznych.
(111) 332141
(220) 2020 03 29
(151) 2020 10 15
(441) 2020 06 22
(732) TIM SPÓŁKA AKCYJNA, Bielsko-Biała (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PASSIAMO
(540)

(531) 25.01.15, 26.01.04, 26.04.01, 26.04.02, 27.05.01
(510), (511) 33 wina.

(210) 511960

Nr 3/2021
(111) 332142
(220) 2020 03 29
(151) 2020 10 15
(441) 2020 06 22
(732) TIM SPÓŁKA AKCYJNA, Bielsko-Biała (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ADVENTURE BAY
(540)

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO
(210) 511961

(591) czarny, szary, granatowy, biały, czerwony
(531) 01.01.04, 01.17.06, 01.17.11, 03.07.18, 24.07.23, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 33 wina.
(111) 332143
(220) 2020 03 26
(151) 2020 10 15
(441) 2020 06 01
(732) ADAMSKI DANIEL, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) JOKER FILM
(540)

(210) 511983

(111) 332144
(220) 2020 03 30
(210) 511991
(151) 2020 10 14
(441) 2020 05 18
(732) POLSKI INSTYTUT FARMACJI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Optymisan
(510), (511) 5 suplementy diety i preparaty dietetyczne, preparaty
i artykuły medyczne i weterynaryjne.
(111) 332145
(220) 2020 03 27
(151) 2020 10 14
(441) 2020 05 18
(732) ANGELEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) DZIKA VODKA
(510), (511) 33 napoje alkoholowe.

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) InPost Szybkie Nadania
(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, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.17, 29.01.12
(510), (511) 36 usługi finansowe, operacje finansowe, transakcje finansowe dokonywane również za pośrednictwem Internetu, skomputeryzowane usługi finansowe, 38 usługi portalu internetowego
umożliwiającego nadawanie przesyłek kurierskich, paczek i listów,
przesyłanie informacji za pomocą terminali służących do nadawania,
odbioru i przesyłania korespondencji w tym: przesyłek, listów oraz
paczek, elektroniczna transmisja danych do płacenia rachunków dla
użytkowników sieci komputerowych i komunikacyjnych, elektroniczna transmisja danych do zawierania umów transportowych, mających na celu doręczenie nabytych towarów, umożliwianie dostępu
do komputerowych baz danych, także poprzez sieci komputerowe
i komunikacyjne, w trybie on-line, przesyłanie e-faktur drogą elektroniczną, elektroniczna wymiana dokumentów oraz danych, elektroniczne przesyłanie informacji, usługi poczty elektronicznej.
(111) 332147
(220) 2017 12 27 K
(151) 2020 10 13
(441) 2020 06 01
(732) CENTRO PLAST S.R.L., Terni (IT)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BioBag BIODEGRADABILE E COMPOSTABILE
(540)

(531) 16.03.11, 27.05.01
(510), (511) 41 usługi związane z produkcją rozrywki w postaci materiałów wideo, studia filmowe, obsługa studia filmowego, obsługa i koordynacja: planów zdjęciowych, programów telewizyjnych,
eventów oraz imprez artystycznych, obsługa sprzętu wideo i audio
do produkcji programów radiowych i telewizyjnych, usługi związane
z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych, usługi
studiów nagrań dla telewizji, wypożyczanie wyposażenia, urządzeń,
sprzętów do planów filmowych i studiów filmowych, wynajem sprzętu audio i wideo.

(210) 512015

(111) 332146
(220) 2020 03 27
(210) 512016
(151) 2020 10 14
(441) 2020 05 25
(732) INPOST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Kraków (PL)
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(210) 510739

(531) 05.07.02, 26.04.02, 26.04.05, 26.04.22, 27.05.01
(510), (511) 16 torebki oraz artykuły do pakowania i przechowywania z papieru, kartonu lub tworzyw sztucznych, torby z tworzyw
sztucznych do pakowania, worki na śmieci wykonane z papieru lub
z tworzyw sztucznych, worki na śmieci, torby z tworzyw sztucznych
do pakowania, torby na śmieci z papieru, torby z tworzyw sztucznych
do wyściełania koszy na śmieci, torby z tworzyw sztucznych do wyściełania koszy na śmieci, torebki z tworzyw sztucznych do usuwania
bielizny, worki na śmieci wykonane z papieru lub z tworzyw sztucznych, uniwersalne woreczki z tworzyw sztucznych, torebki do pakowania [koperty, woreczki] z papieru lub tworzyw sztucznych.
(111) 332148
(220) 2020 03 30
(210) 512043
(151) 2020 10 15
(441) 2020 06 22
(732) D. F. J. VINHOS, S.A., Vila Cha De Ourique (PT)
(540) (znak słowny)
(540) PORTADA
(510), (511) 33 wina, napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa).
(111) 332149
(220) 2020 04 01
(210) 512123
(151) 2020 10 14
(441) 2020 06 22
(732) OLIMP LABORATORIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pustynia (PL)
(540) (znak słowny)
(540) TRAMAPREX
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne, preparaty weterynaryjne,
leki dla ludzi, leki wydawane bez recepty, leki ziołowe, leki weterynaryjne, środki przeciwbólowe, balsamy przeciwbólowe, przeciwbólowe plastry przeciwzapalne, niesteroidowe leki przeciwzapalne,
żele przeciwzapalne, maści przeciwzapalne, spraye przeciwzapalne,
mieszanki ziołowe do użytku medycznego, nutraceutyki do stosowania jako suplementy diety, nutraceutyki do celów terapeutycz-
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nych, suplementy diety, suplementy diety dla osób ze specjalnymi
wymaganiami dietetycznymi, suplementy ziołowe, witaminy i preparaty witaminowe, preparaty witaminowe i mineralne, mieszanki
do picia będące suplementami diety, dietetyczna żywność do celów
medycznych, dietetyczna żywność przystosowana do użytku weterynaryjnego, dietetyczne dodatki do żywności, dietetyczne napoje
przystosowane do celów medycznych, napoje witaminizowane.

(111) 332150
(220) 2020 04 01
(151) 2020 10 14
(441) 2020 06 22
(732) BURY JERZY, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) gb GARBARY BOUTIQUE HOTEL
(540)

(210) 512129

(531) 26.01.01, 26.01.18, 27.05.01
(510), (511) 43 udostępnianie zakwaterowania tymczasowego,
udostępnianie zakwaterowania tymczasowego dla gości, usługi
informacji, doradztwa i rezerwacji w zakresie zakwaterowania tymczasowego, usługi recepcyjne dla tymczasowego zakwaterowania
[zarządzanie przyjazdami i wyjazdami], wynajem pokoi jako tymczasowego zakwaterowania, hotele, hostele i pensjonaty, zakwaterowanie wakacyjne i turystyczne, rezerwacje hotelowe, rezerwacje miejsc
w hotelach, świadczenie usług przez hotele i motele, świadczenie
usług w zakresie rezerwacji zakwaterowania w hotelach, usługi hotelowe, usługi restauracji hotelowych, usługi w zakresie rezerwacji
miejsc hotelowych, usługi w zakresie rezerwacji pokojów hotelowych, usługi w zakresie zakwaterowania w hotelach, kawiarnia, bary,
lodziarnie, koktajlbary, oferowanie żywności i napojów w restauracjach i barach, oferowanie żywności i napojów dla gości, organizowanie bankietów, organizacja przyjęć weselnych [żywność i napoje],
organizowanie posiłków w hotelach, pizzerie, przygotowywanie posiłków, puby, restauracje oferujące dania na wynos, serwowanie jedzenia i napojów, serwowanie napojów alkoholowych, usługi barów
i restauracji, usługi barów kawowych, usługi barów piwnych, usługi
kawiarni, usługi herbaciarni, usługi doradców w zakresie win, usługi
barowe, usługi restauracyjne, usługi restauracyjne świadczone przez
hotele, usługi cateringu zewnętrznego, obsługa gastronomiczna
z własnym zapleczem, produktami i transportem (catering), udostępnianie obiektów na imprezy i tymczasowych biur oraz pomieszczeń na posiedzenia, wypożyczanie krzeseł, stołów, bielizny stołowej
i szklanych naczyń, wypożyczanie urządzeń gastronomicznych.
(111) 332151
(220) 2020 04 01
(210) 512147
(151) 2020 10 14
(441) 2020 06 22
(732) DOMARAŃCZYK MICHAŁ 29PRO, Sosnowiec (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) 29PRO
(540)

(591) czarny, ciemnoczerwony, żółty, jasnozielony, niebieski, biały
(531) 01.13.15, 26.01.06, 27.05.01, 27.07.01, 29.01.15
(510), (511) 35 usługi prowadzenia punktów sprzedaży detalicznej,
hurtowej i sprzedaży wysyłkowej maszyn i urządzeń do obróbki
i przetwórstwa tworzyw sztucznych oraz wytworów z tworzyw
sztucznych wytworzonych tymi maszynami i urządzeniami, w tym
dla branż: budowlanej, motoryzacyjnej, artykułów gospodarstwa
domowego, meblarskiej, zabawkarskiej.
(111) 332152
(220) 2020 04 01
(210) 512150
(151) 2020 10 14
(441) 2020 06 22
(732) ROGIEWICZ MAŁGORZATA VIMAX, Przygoń (PL)
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(540) (znak słowny)
(540) InulinVim
(510), (511) 1 polisacharydy do użytku przy produkcji artykułów spożywczych i napojów, 5 błonnik pokarmowy, błonnik pokarmowy
do wspomagania trawienia, dietetyczne dodatki do żywności, dodatki dietetyczne w formie napojów, dodatki odżywcze, suplementy
diety w płynie, suplementy dietetyczne i odżywcze, mieszanki do picia będące suplementami diety, mieszanki do picia w proszku z dodatkami odżywczymi, preparaty dietetyczne i odżywcze.
(111) 332153
(220) 2020 04 01
(210) 512151
(151) 2020 10 14
(441) 2020 06 22
(732) OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LIFT4SKIN by OCEANIC BIO-RETINOL ADVANCED
(540)

(591) biały, czarny, złoty, fioletowy
(531) 26.01.06, 26.11.03, 27.05.01, 27.07.01, 29.01.14
(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) 332154
(220) 2020 04 06
(210) 512218
(151) 2020 10 13
(441) 2020 06 15
(732) ATLAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Łódź (PL)
(540) (znak słowny)
(540) DOLINA NIDY ALFA FIRE
(510), (511) 19 materiały budowlane niemetalowe, elementy budowlane i półfabrykaty zawierające gips, tynk gipsowy, płyty gipsowe,
płytki gipsowe, gips [materiał budowlany], płyta gipsowo-kartonowa, zaprawa murarska gipsowa, gips do odlewów [niemedyczny],
płyty z zaprawy gipsowej, gips do użytku w garncarstwie, szybko
twardniejący gips do celów budowlanych, płyty gipsowo-kartonowe odporne na powstawanie pleśni, niemetalowe narożniki ochronne nakładane na płyty gipsowo-kartonowe [materiały budowlane],
zaprawy klejowe do celów budowlanych, ogniotrwałe zaprawy
murarskie [niemetalowe], zaprawy budowlane, podłogi niemetalowe, zaprawy samopoziomujące, podłogi pływające, niemetalowe
elementy konstrukcyjne do systemów suchej zabudowy, asfalt, asfalt, smoła i bitumy, smoła, pak, bitumy i asfalt, masy bitumiczne
uszczelniające i hydroizolujące, siatki wzmacniające niemetalowe,
w tym z włókna szklanego, wyroby budowlane z betonu ujęte w tej
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klasie w tym pustaki i kostka brukowa, wyroby budowlane z ceramiki, w tym cegły i dachówki ceramiczne, belki, boazeria niemetalowa,
tworzywa sztuczne w postaci płyt, form, kształtowników, w tym
drobnica, kołki, gałki, uchwyty, płytki ceramiczne, niemetalowe materiały budowlane do systemów dociepleń, beton, beton zbrojony,
betonowe materiały budowlane, zaprawy cementowe do łączenia
elementów i wypełniania spoin, zaprawy do fugowania, kołki rozporowe nie z metalu do systemów dociepleń, łączniki mechaniczne
do systemów dociepleń, piasek, żwir, kruszywa do przygotowywania
zapraw i klejów budowlanych, kruszywa dla budownictwa, perlit dla
budownictwa, anhydryt dla budownictwa.

(111) 332155
(220) 2020 04 07
(210) 512289
(151) 2020 10 13
(441) 2020 06 08
(732) CYFROWY POLSAT SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) smart DOM
(540)

(591) biały, zielony
(531) 07.03.11, 26.04.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 aparaty, przewody i słuchawki telefoniczne, mechanizmy do urządzeń uruchamianych przez wrzucenie monety lub żetonu, kasy rejestrujące, komputery i sprzęt przetwarzający dane, magnetyczne nośniki danych, maszyny liczące, płyty (dyski)
z nagraniami, urządzenia do gaszenia ognia, urządzenia do nagrywania, transmisji reprodukcji danych, dźwięku lub obrazu, urządzenia
i przyrządy naukowe, żeglarskie, geodezyjne, kinematograficzne,
optyczne, wagowe, pomiarowe, sygnalizacyjne, kontrolne, do ratowania życia, do celów dydaktycznych, oprogramowanie, urządzenia
i przyrządy do przewodzenia, przełączania, przekształcania, gromadzenia, sterowania i regulacji energii elektrycznej, 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna energii, w tym energii elektrycznej i cieplnej, sprzedaż hurtowa i detaliczna paliw stałych, ciekłych, gazowych oraz
produktów pochodnych, pośrednictwo w zakresie sprzedaży paliw
stałych, ciekłych, gazowych oraz produktów pochodnych, doradztwo handlowe w zakresie wykorzystania energii i paliw oraz produktów pochodnych, usługi rachunkowo-księgowe, usługi polegające
na: rejestrowaniu, sporządzaniu odpisów, składzie, kompilacji, transkrypcji, systematyzacji pisemnych informacji (komunikatów) oraz rejestrowaniu a także wykorzystaniu lub kompilacji danych matematycznych lub statystycznych oraz zarządzaniu zbiorami
informatycznymi, usługi w zakresie: reklamy, badania rynku, telefonicznego udzielania informacji o produktach reklamowych, organizacji wystaw lub targów handlowych, pośrednictwa w zawieraniu
umów kupna-sprzedaży poprzez telefon i Internet, informacja
o działalności gospodarczej, handlu, reklamie, promocji, agencje informacji handlowej, obsługa klientów przy wykorzystaniu sieci Internet w zakresie przekazywania informacji o usługach reklamowych,
zgrupowanie na rzecz osób trzecich towarów związanych ze świadczeniem usług lub korzystaniem z usług telekomunikacyjnych, internetowych i elektronicznych takich jak: aparaty i przyrządy łącznościowe i telekomunikacyjne, elektryczne i elektroniczne aparaty
i przyrządy, wszystkie do przetwarzania, rejestracji, magazynowania,
transmisji, wyszukiwania lub odbioru danych, aparaty do nagrywania, transmisji lub reprodukcji dźwięku, obrazu lub zakodowanych
danych, aparaty telewizyjne, hologramy, komputery, programowane
układy elektroniczne do przenoszenia danych, programy komputerowe, oprogramowanie komputerowe, dyski, taśmy i drutowe pamięci magnetyczne wszystkie będące magnetycznymi nośnikami
danych, karty magnetyczne czyste i z zapisem, oprogramowanie
komputerowe dostarczane z Internetu, publikacje elektroniczne dostarczane w trybie on-line z komputerowej bazy danych lub z Internetu, oprogramowanie komputerowe i urządzenia telekomunikacyjne (w tym modemy) umożliwiające połączenie z bazami danych
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i z Internetem, oprogramowanie komputerowe umożliwiające wyszukiwanie danych, moduły ładowalne z muzyką w formie cyfrowej
dostarczane z komputerowej bazy danych lub z Internetu, moduły
ładowalne z muzyką w formie cyfrowej dostarczane z plików mp3,
odtwarzacze plików mp3, nadajniki i odbiorniki satelitarne, przewody drutowe elektryczne i kable elektryczne, aparaty i przyrządy przywoławcze, radiowe aparaty i przyrządy przywoławcze oraz aparaty
i przyrządy radiotelefoniczne, telefony, telefony przenośne i słuchawki telefoniczne, akcesoria do telefonów i słuchawek telefonicznych, adaptery do telefonów, urządzenia do ładowania akumulatorów telefonicznych, telefoniczne zestawy głośnomówiące na biurko
lub stosowane w samochodach, widełki do samochodowych słuchawek telefonicznych, torby i futerały przystosowane szczególnie
do przechowywania i przenoszenia mobilnych urządzeń elektronicznych oraz wyposażenia i akcesoriów elektronicznych, skomputeryzowane organizery osobiste, anteny, baterie, mikroprocesory, klawiatury, modemy, elektroniczne globalne systemy określania położenia,
elektroniczne aparaty i przyrządy nawigacyjne i określające położenie, aparaty i przyrządy do monitorowania aparaty radiowe, elektryczne aparaty i przyrządy sterujące, testujące, sygnalizacyjne, kontrolne i do celów dydaktycznych, aparaty i przyrządy optyczne
i elektrooptyczne, filmy wideo, elektryczne i elektroniczne akcesoria
i sprzęt peryferyjny zaprojektowany i przystosowany do używania
z komputerami, urządzeniami audiowizualnymi oraz sprzętem i aparatami do gier elektronicznych, części i osprzęt do wszystkich wyżej
wymienionych towarów pozwalające nabywcy wygodnie oglądać
lub zapoznawać się z opisem oraz kupować te towary, w szczególności: z katalogu różnych artykułów, za pośrednictwem usługi elektronicznej, na stronie internetowej oraz usługi pośrednictwa w powyższym zakresie, sprzedaż zestawów do podpisu elektronicznego,
usługa polegająca na prezentacji ofert usług internetowych w zakresie reklamy, usług doradczych w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, usługi promowania i sprzedaży systemów przekazywania dźwięku i obrazu w łączności radiofonicznej,
telegraficznej, telefonicznej, telefonii komórkowej, telefaksowej,
w systemie cyfrowym, usługi w zakresie ustalania taryf i opłat telekomunikacyjnych, usługa polegająca na prezentacji ofert usług telekomunikacyjnych, usług łączności elektronicznej oraz usług internetowych w zakresie telekomunikacji, elektroniczny serwis informacji
typu on-line polegający na tworzeniu, prowadzeniu baz danych (prace biurowe), usługa polegająca na prezentacji ofert usług doradczych w zakresie edukacji i kształcenia, pośrednictwo w zakresie
sprzedaży usług medycznych, pośrednictwo w zakresie sprzedaży
usług opiekuńczych, pośrednictwo w zakresie sprzedaży usług w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony osób i mienia, usług
ochroniarskich, usług doradztwa w sprawach bezpieczeństwa, zarządzanie wykonywaniem umów dotyczących udostępniania i późniejszego korzystania z usług w zakresie przesyłania i dystrybucji
energii, w szczególności elektrycznej i cieplnej, zaopatrywania
w energię, w szczególności elektryczną i cieplną, dystrybucji i zaopatrywania w wodę, usług zaopatrywania w parę wodną i gorącą wodę,
usług związanych z odprowadzaniem ścieków, usług związanych
z wywozem śmieci, pośrednictwo w zakresie zawierania umów dotyczących świadczenia, organizowania i zapewniania dostępu do usług
medycznych, pośrednictwo w zakresie zawierania umów dotyczących świadczenia, organizowania i zapewniania dostępu do usług
opiekuńczych, zarządzanie wykonywaniem umów dotyczących
udostępniania i późniejszego korzystania z usług medycznych i opiekuńczych, pośrednictwo w zakresie zawierania umów dotyczących
świadczenia, organizowania i zapewniania dostępu do usług w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony osób i mienia, usług
ochroniarskich, usług doradztwa w sprawach bezpieczeństwa, zarządzanie wykonywaniem umów dotyczących udostępniania i późniejszego korzystania z usług w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony osób i mienia, usług ochroniarskich, usług doradztwa
w sprawach bezpieczeństwa, informacja o ww. usługach, 36 usługi
bankowe, usługi finansowe, usługi kredytowe, usługi płatnicze, usługi maklerskie, obrót papierami wartościowymi, usługi konsultacyjno-doradcze w sprawach finansowych, doradztwo ekonomiczno-finansowe, pośrednictwo finansowe, leasing finansowy, doradztwo
podatkowe, administrowanie nieruchomościami, zarządzanie nieruchomościami, pośrednictwo w zakresie sprzedaży energii, w tym
energii elektrycznej i cieplnej, informacja o ww. usługach, 38 usługi
telekomunikacyjne, usługi telekomunikacyjne on-line polegające
na umożliwieniu dostępu on-line do: zlecania usług, świadczenia
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usług, zawierania umów, umów pośrednictwa, umów ubezpieczeniowych, umów kupna-sprzedaży, umów kredytowych, umów bankowych oraz otwierania rachunków bankowych, dokonywania operacji bankowych, dostępu do konta bankowego, wykonywania
umów, usługi zapewniania dostępu do systemów przekazywania
dźwięku i obrazu w łączności radiofonicznej, telegraficznej, telefonicznej, telefonii komórkowej, telefaksowej, w systemie cyfrowym,
usługi w zakresie łączności: radiofonicznej, telegraficznej, telefonicznej, telefonii komórkowej i poprzez Internet, telefaksowej, obsługi
satelitów i przekazów satelitarnych, organizowania systemów transmisyjnych, przesyłania dźwięku, obrazu i sms-ów, usługi w zakresie:
poczty elektronicznej, zleceń przywoławczych z zastosowaniem radia, telefonu lub innych środków komunikacji elektronicznej, usługi
w zakresie prowadzenia: stacji radiowych, telewizyjnych (transmisja
i nadawanie programów) oraz transmitowania dźwięku i obrazu,
usługi w zakresie zbierania i przekazywania aktualności informacyjnych z wykorzystaniem: multimediów, urządzeń telekomunikacyjnych, usługi w zakresie wypożyczania telefonów, modemów i innych
urządzeń telekomunikacyjnych, elektroniczny serwis informacji typu
on-line polegający na umożliwianiu dostępu do informacji z możliwością elektronicznego przyjmowania i przekazywania wiadomości,
usługi polegające na: transmisji pisemnych informacji (komunikatów), wyznaczanie położenia obiektów za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych, dostarczanie informacji o położeniu obiektów lokalizowanych za pomocą urządzeń, informacja o ww. usługach, 39
usługi w zakresie przesyłania i dystrybucji energii, w szczególności
elektrycznej i cieplnej, zaopatrywanie w energię, w szczególności
elektryczną i cieplną, dystrybucja i zaopatrywanie w wodę, usługi
zaopatrywania w parę wodną i gorącą wodę, usługi związane z odprowadzaniem ścieków, usługi związane z wywozem śmieci, pośrednictwo w zakresie ww. usług, informacja o ww. usługach, 41 edukacja, kształcenie, usługi w zakresie nauczania poprzez telefon,
Internet, radio i telewizję, działalność sportowa, informacja o działalności sportowej, usługi w zakresie prowadzenia: stacji radiowych,
telewizyjnych (montaż i dystrybucja programów), informacja o ww.
usługach, 44 usługi medyczne, usługi opiekuńcze, informacja o ww.
usługach, 45 usługi w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony osób i mienia, usługi ochroniarskie, doradztwo w sprawach bezpieczeństwa, informacja o ww. usługach.

(111) 332156
(220) 2020 04 07
(210) 512290
(151) 2020 10 13
(441) 2020 06 08
(732) CYFROWY POLSAT SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) smart DOM
(540)

(591) biały, pomarańczowy
(531) 07.03.11, 26.04.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 aparaty, przewody i słuchawki telefoniczne, mechanizmy do urządzeń uruchamianych przez wrzucenie monety lub żetonu, kasy rejestrujące, komputery i sprzęt przetwarzający dane, magnetyczne nośniki danych, maszyny liczące, płyty (dyski)
z nagraniami, urządzenia do gaszenia ognia, urządzenia do nagrywania, transmisji reprodukcji danych, dźwięku lub obrazu, urządzenia
i przyrządy naukowe, żeglarskie, geodezyjne, kinematograficzne,
optyczne, wagowe, pomiarowe, sygnalizacyjne, kontrolne, do ratowania życia, do celów dydaktycznych, oprogramowanie, urządzenia
i przyrządy do przewodzenia, przełączania, przekształcania, gromadzenia, sterowania i regulacji energii elektrycznej, 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna energii, w tym energii elektrycznej i cieplnej, sprzedaż hurtowa i detaliczna paliw stałych, ciekłych, gazowych oraz
produktów pochodnych, pośrednictwo w zakresie sprzedaży paliw
stałych, ciekłych, gazowych oraz produktów pochodnych, doradztwo handlowe w zakresie wykorzystania energii i paliw oraz produk-
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tów pochodnych, usługi rachunkowo-księgowe, usługi polegające
na: rejestrowaniu, sporządzaniu odpisów, składzie, kompilacji, transkrypcji, systematyzacji pisemnych informacji (komunikatów) oraz rejestrowaniu a także wykorzystaniu lub kompilacji danych matematycznych lub statystycznych oraz zarządzaniu zbiorami
informatycznymi, usługi w zakresie: reklamy, badania rynku, telefonicznego udzielania informacji o produktach reklamowych, organizacji wystaw lub targów handlowych, pośrednictwa w zawieraniu
umów kupna-sprzedaży poprzez telefon i Internet, informacja
o działalności gospodarczej, handlu, reklamie, promocji, agencje informacji handlowej, obsługa klientów przy wykorzystaniu sieci Internet w zakresie przekazywania informacji o usługach reklamowych,
zgrupowanie na rzecz osób trzecich towarów związanych ze świadczeniem usług lub korzystaniem z usług telekomunikacyjnych, internetowych i elektronicznych takich jak: aparaty i przyrządy łącznościowe i telekomunikacyjne, elektryczne i elektroniczne aparaty
i przyrządy, wszystkie do przetwarzania, rejestracji, magazynowania,
transmisji, wyszukiwania lub odbioru danych, aparaty do nagrywania, transmisji lub reprodukcji dźwięku, obrazu lub zakodowanych
danych, aparaty telewizyjne, hologramy, komputery, programowane
układy elektroniczne do przenoszenia danych, programy komputerowe, oprogramowanie komputerowe, dyski, taśmy i drutowe pamięci magnetyczne wszystkie będące magnetycznymi nośnikami
danych, karty magnetyczne czyste i z zapisem, oprogramowanie
komputerowe dostarczane z Internetu, publikacje elektroniczne dostarczane w trybie on-line z komputerowej bazy danych lub z Internetu, oprogramowanie komputerowe i urządzenia telekomunikacyjne (w tym modemy) umożliwiające połączenie z bazami danych
i z Internetem, oprogramowanie komputerowe umożliwiające wyszukiwanie danych, moduły ładowalne z muzyką w formie cyfrowej
dostarczane z komputerowej bazy danych lub z Internetu, moduły
ładowalne z muzyką w formie cyfrowej dostarczane z plików mp3,
odtwarzacze plików mp3, nadajniki i odbiorniki satelitarne, przewody drutowe elektryczne i kable elektryczne, aparaty i przyrządy przywoławcze, radiowe aparaty i przyrządy przywoławcze oraz aparaty
i przyrządy radiotelefoniczne, telefony, telefony przenośne i słuchawki telefoniczne, akcesoria do telefonów i słuchawek telefonicznych, adaptery do telefonów, urządzenia do ładowania akumulatorów telefonicznych, telefoniczne zestawy głośnomówiące na biurko
lub stosowane w samochodach, widełki do samochodowych słuchawek telefonicznych, torby i futerały przystosowane szczególnie
do przechowywania i przenoszenia mobilnych urządzeń elektronicznych oraz wyposażenia i akcesoriów elektronicznych, skomputeryzowane organizery osobiste, anteny, baterie, mikroprocesory, klawiatury, modemy, elektroniczne globalne systemy określania położenia,
elektroniczne aparaty i przyrządy nawigacyjne i określające położenie, aparaty i przyrządy do monitorowania aparaty radiowe, elektryczne aparaty i przyrządy sterujące, testujące, sygnalizacyjne, kontrolne i do celów dydaktycznych, aparaty i przyrządy optyczne
i elektrooptyczne, filmy wideo, elektryczne i elektroniczne akcesoria
i sprzęt peryferyjny zaprojektowany i przystosowany do używania
z komputerami, urządzeniami audiowizualnymi oraz sprzętem i aparatami do gier elektronicznych, części i osprzęt do wszystkich wyżej
wymienionych towarów pozwalające nabywcy wygodnie oglądać
lub zapoznawać się z opisem oraz kupować te towary, w szczególności: z katalogu różnych artykułów, za pośrednictwem usługi elektronicznej, na stronie internetowej oraz usługi pośrednictwa w powyższym zakresie, sprzedaż zestawów do podpisu elektronicznego,
usługa polegająca na prezentacji ofert usług internetowych w zakresie reklamy, usług doradczych w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, usługi promowania i sprzedaży systemów przekazywania dźwięku i obrazu w łączności radiofonicznej,
telegraficznej, telefonicznej, telefonii komórkowej, telefaksowej,
w systemie cyfrowym, usługi w zakresie ustalania taryf i opłat telekomunikacyjnych, usługa polegająca na prezentacji ofert usług telekomunikacyjnych, usług łączności elektronicznej oraz usług internetowych w zakresie telekomunikacji, elektroniczny serwis informacji
typu on-line polegający na tworzeniu, prowadzeniu baz danych (prace biurowe), usługa polegająca na prezentacji ofert usług doradczych w zakresie edukacji i kształcenia, pośrednictwo w zakresie
sprzedaży usług medycznych, pośrednictwo w zakresie sprzedaży
usług opiekuńczych, pośrednictwo w zakresie sprzedaży usług w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony osób i mienia, usług
ochroniarskich, usług doradztwa w sprawach bezpieczeństwa, zarządzanie wykonywaniem umów dotyczących udostępniania i póź-
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niejszego korzystania z usług w zakresie przesyłania i dystrybucji
energii, w szczególności elektrycznej i cieplnej, zaopatrywania
w energię, w szczególności elektryczną i cieplną, dystrybucji i zaopatrywania w wodę, usług zaopatrywania w parę wodną i gorącą wodę,
usług związanych z odprowadzaniem ścieków, usług związanych
z wywozem śmieci, pośrednictwo w zakresie zawierania umów dotyczących świadczenia, organizowania i zapewniania dostępu do usług
medycznych, pośrednictwo w zakresie zawierania umów dotyczących świadczenia, organizowania i zapewniania dostępu do usług
opiekuńczych, zarządzanie wykonywaniem umów dotyczących
udostępniania i późniejszego korzystania z usług medycznych i opiekuńczych, pośrednictwo w zakresie zawierania umów dotyczących
świadczenia, organizowania i zapewniania dostępu do usług w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony osób i mienia, usług
ochroniarskich, usług doradztwa w sprawach bezpieczeństwa, zarządzanie wykonywaniem umów dotyczących udostępniania i późniejszego korzystania z usług w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony osób i mienia, usług ochroniarskich, usług doradztwa
w sprawach bezpieczeństwa, informacja o ww. usługach, 36 usługi
bankowe, usługi finansowe, usługi kredytowe, usługi płatnicze, usługi maklerskie, obrót papierami wartościowymi, usługi konsultacyjno-doradcze w sprawach finansowych, doradztwo ekonomiczno-finansowe, pośrednictwo finansowe, leasing finansowy, doradztwo
podatkowe, administrowanie nieruchomościami, zarządzanie nieruchomościami, pośrednictwo w zakresie sprzedaży energii, w tym
energii elektrycznej i cieplnej, informacja o ww. usługach, 38 usługi
telekomunikacyjne, usługi telekomunikacyjne on-line polegające
na umożliwieniu dostępu on-line do: zlecania usług, świadczenia
usług, zawierania umów, umów pośrednictwa, umów ubezpieczeniowych, umów kupna-sprzedaży, umów kredytowych, umów bankowych oraz otwierania rachunków bankowych, dokonywania operacji bankowych, dostępu do konta bankowego, wykonywania
umów, usługi zapewniania dostępu do systemów przekazywania
dźwięku i obrazu w łączności radiofonicznej, telegraficznej, telefonicznej, telefonii komórkowej, telefaksowej, w systemie cyfrowym,
usługi w zakresie łączności: radiofonicznej, telegraficznej, telefonicznej, telefonii komórkowej i poprzez Internet, telefaksowej, obsługi
satelitów i przekazów satelitarnych, organizowania systemów transmisyjnych, przesyłania dźwięku, obrazu i sms-ów, usługi w zakresie:
poczty elektronicznej, zleceń przywoławczych z zastosowaniem radia, telefonu lub innych środków komunikacji elektronicznej, usługi
w zakresie prowadzenia: stacji radiowych, telewizyjnych (transmisja
i nadawanie programów) oraz transmitowania dźwięku i obrazu,
usługi w zakresie zbierania i przekazywania aktualności informacyjnych z wykorzystaniem: multimediów, urządzeń telekomunikacyjnych, usługi w zakresie wypożyczania telefonów, modemów i innych
urządzeń telekomunikacyjnych, elektroniczny serwis informacji typu
on-line polegający na umożliwianiu dostępu do informacji z możliwością elektronicznego przyjmowania i przekazywania wiadomości,
usługi polegające na: transmisji pisemnych informacji (komunikatów), wyznaczanie położenia obiektów za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych, dostarczanie informacji o położeniu obiektów lokalizowanych za pomocą urządzeń, informacja o ww. usługach, 39
usługi w zakresie przesyłania i dystrybucji energii, w szczególności
elektrycznej i cieplnej, zaopatrywanie w energię, w szczególności
elektryczną i cieplną, dystrybucja i zaopatrywanie w wodę, usługi
zaopatrywania w parę wodną i gorącą wodę, usługi związane z odprowadzaniem ścieków, usługi związane z wywozem śmieci, pośrednictwo w zakresie ww. usług, informacja o ww. usługach, 41 edukacja, kształcenie, usługi w zakresie nauczania poprzez telefon,
Internet, radio i telewizję, działalność sportowa, informacja o działalności sportowej, usługi w zakresie prowadzenia: stacji radiowych,
telewizyjnych (montaż i dystrybucja programów), informacja o ww.
usługach, 44 usługi medyczne, usługi opiekuńcze, informacja o ww.
usługach, 45 usługi w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony osób i mienia, usługi ochroniarskie, doradztwo w sprawach bezpieczeństwa, informacja o ww. usługach.

(111) 332157
(220) 2020 04 06
(210) 512293
(151) 2020 10 13
(441) 2020 06 08
(732) RSQ MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Rozwijamy relacje, które nas rozwijają

91

(510), (511) 35 agencje reklamowe, badania rynku i badania marketingowe, badania opinii publicznej, badania w dziedzinie działalności gospodarczej, biura pośrednictwa pracy, dobór personelu
za pomocą metod psychotechnicznych, doradztwo specjalistyczne
w sprawach działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo
w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo w zarządzaniu działalnością gospodarczą, doradztwo specjalistyczne
w zakresie działalności gospodarczej, informacja o działalności gospodarczej, marketing, doradztwo dotyczące organizowania działalności gospodarczej, outsourcing (doradztwo biznesowe), pomoc
przy zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi lub handlowymi, pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, pośrednictwo pracy, public relations, agencje public relations, rekrutacja
personelu, analizy rynku, edycja tekstów, tworzenie tekstów reklamowych, zarządzanie (w ramach prowadzonej działalności gospodarczej) w zakresie udzielania licencji na towary i usługi na rzecz
osób trzecich, usługi menedżerskie dla sportowców, doradztwo
w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, pomoc w zarządzaniu działalnością gospodarczą, usługi doradcze w zarządzaniu
działalnością gospodarczą, doradztwo w zakresie zarządzania personelem, pomoc w zarządzaniu przedsiębiorstwami handlowymi,
konsultacje w zakresie zarządzania firmą w dziedzinie rozwoju kadry
kierowniczej i przywódców, organizowanie i prowadzenie spotkań
biznesowych, usługi w zakresie nawiązywania kontaktów między
przedsiębiorstwami (networking), usługi zarządzania biznesowego
w zakresie rozwoju przedsiębiorstw, wsparcie w dziedzinie promocji
biznesu, 41 doradztwo zawodowe (porady w zakresie edukacji lub
szkolenia), edukacja, edukacja (nauczanie), informacja o edukacji,
usługi klubowe (rozrywka lub nauczanie), organizowanie i obsługa
konferencji, organizowanie i obsługa kongresów, organizowanie
konkursów (edukacja lub rozrywka), nauczanie i szkolenia, organizowanie balów, organizowanie i prowadzenie warsztatów (szkolenie),
organizowanie i prowadzenie koncertów, organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie kongresów, organizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie i prowadzenie
sympozjów, organizowanie przyjęć (rozrywka), pisanie tekstów (innych niż teksty reklamowe), produkcja programów radiowych i telewizyjnych, planowanie przyjęć (rozrywka), publikacje elektroniczne
(niepobieralne), publikowanie książek, publikowanie tekstów innych
niż teksty reklamowe, telewizyjne programy rozrywkowe, usługi
trenera osobistego (trening sprawności fizycznej), usługi trenerskie,
organizowanie i prowadzenie warsztatów szkoleniowych, poradnictwo zawodowe (porady w zakresie edukacji lub szkolenia), trening
rozwoju osobistego, doradztwo zawodowe i coaching [doradztwo
szkoleniowe i edukacyjne], usługi mentoringu biznesowego.

(111) 332158
(220) 2020 04 07
(210) 512294
(151) 2020 10 13
(441) 2020 06 08
(732) WASILEWSKI ERNEST PHU NESTER, Fasty (PL)
(540) (znak słowny)
(540) NEVICO
(510), (511) 9 odbiorniki i nadajniki radiowe, odbiorniki częstotliwości radiowych, nadajniki-odbiorniki radiowe, odbiorniki radiowe, radia [odbiorniki radiowe], interfejsy komunikacyjne, elektryczne kable
interfejsowe, interfejsy komputerowe.
(111) 332159
(220) 2020 04 06
(210) 512300
(151) 2020 10 13
(441) 2020 06 08
(732) RSQ MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Developing relationships that develop leadership
(510), (511) 35 agencje reklamowe, badania rynku i badania marketingowe, badania opinii publicznej, badania w dziedzinie działalności gospodarczej, biura pośrednictwa pracy, dobór personelu
za pomocą metod psychotechnicznych, doradztwo specjalistyczne
w sprawach działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo
w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo w zarządzaniu działalnością gospodarczą, doradztwo specjalistyczne
w zakresie działalności gospodarczej, informacja o działalności gospodarczej, marketing, doradztwo dotyczące organizowania dzia-
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łalności gospodarczej, outsourcing (doradztwo biznesowe), pomoc
przy zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi lub handlowymi, pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, pośrednictwo pracy, public relations, agencje public relations, rekrutacja
personelu, analizy rynku, edycja tekstów, tworzenie tekstów reklamowych, zarządzanie (w ramach prowadzonej działalności gospodarczej) w zakresie udzielania licencji na towary i usługi na rzecz
osób trzecich, usługi menedżerskie dla sportowców, doradztwo
w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, pomoc w zarządzaniu działalnością gospodarczą, usługi doradcze w zarządzaniu
działalnością gospodarczą, doradztwo w zakresie zarządzania personelem, pomoc w zarządzaniu przedsiębiorstwami handlowymi,
konsultacje w zakresie zarządzania firmą w dziedzinie rozwoju kadry
kierowniczej i przywódców, organizowanie i prowadzenie spotkań
biznesowych, usługi w zakresie nawiązywania kontaktów między
przedsiębiorstwami (networking), usługi zarządzania biznesowego
w zakresie rozwoju przedsiębiorstw, wsparcie w dziedzinie promocji
biznesu, 41 doradztwo zawodowe (porady w zakresie edukacji lub
szkolenia), edukacja, edukacja (nauczanie), informacja o edukacji,
usługi klubowe (rozrywka lub nauczanie), organizowanie i obsługa
konferencji, organizowanie i obsługa kongresów, organizowanie
konkursów (edukacja lub rozrywka), nauczanie i szkolenia, organizowanie balów, organizowanie i prowadzenie warsztatów (szkolenie),
organizowanie i prowadzenie koncertów, organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie kongresów, organizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie i prowadzenie
sympozjów, organizowanie przyjęć (rozrywka), pisanie tekstów (innych niż teksty reklamowe), produkcja programów radiowych i telewizyjnych, planowanie przyjęć (rozrywka), publikacje elektroniczne
(niepobieralne), publikowanie książek, publikowanie tekstów innych
niż teksty reklamowe, telewizyjne programy rozrywkowe, usługi
trenera osobistego (trening sprawności fizycznej), usługi trenerskie,
organizowanie i prowadzenie warsztatów szkoleniowych, poradnictwo zawodowe (porady w zakresie edukacji lub szkolenia), trening
rozwoju osobistego, doradztwo zawodowe i coaching [doradztwo
szkoleniowe i edukacyjne], usługi mentoringu biznesowego.

(111) 332160
(220) 2020 04 08
(151) 2020 10 14
(441) 2020 06 01
(732) PŁOSZAJ PATRYK, Gdańsk (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) REKLAMA DLA BIZNESU
(540)

(210) 512317

(591) jasnoczerwony, ciemnoczerwony, czarny
(531) 26.13.25, 26.11.01, 26.11.08, 29.01.13, 27.05.01
(510), (511) 35 reklama, rozpowszechnianie reklam, publikacja reklam, przygotowywanie kampanii reklamowych, przygotowywanie
materiałów reklamowych, przygotowywanie reklam, przygotowywanie reklam na zamówienie dla osób trzecich, produkcja reklam,
reklamy online, reklamy kinowe, reklama banerowa, reklamy radiowe i telewizyjne, reklama zewnętrzna, reklama i usługi reklamowe,
usługi w zakresie tworzenia marki (reklama i promocja), usługi doradcze dotyczące reklamy, usługi doradcze dotyczące reklamy, promocji
i marketingu, usługi agencji reklamowych, usługi reklamowe, usługi
promocyjne i reklamowe, usługi reklamowe i marketingowe, usługi
reklamowe i marketingowe online, usługi reklamowe i marketingowe
świadczone za pomocą mediów społecznościowych, usługi reklamowe i marketingowe świadczone kanałów łącznościowych, agencje reklamowe, produkcja materiałów reklamowych i reklam, kompilacja,
produkcja i rozpowszechnianie materiałów reklamowych, produkcja
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filmów reklamowych, produkcja nagrań dźwiękowych w celach reklamowych, produkcja nagrań wideo do celów reklamowych, produkcja
reklam telewizyjnych i radiowych, produkcja wizualnych materiałów
reklamowych, analizy odbioru reklamy, usługi w zakresie reklamy graficznej, reklama rekrutacji personelu, reklama i marketing, promocja,
reklama i marketing stron internetowych on-line, usługi reklamy zewnętrznej, doradztwo biznesowe dotyczące reklamy, doradztwo dotyczące reklamy, wykonywanie materiałów reklamowych, przygotowywanie publikacji reklamowych, projektowanie logo reklamowych,
opracowywanie i realizacja planów i koncepcji medialnych i reklamowych, rozwijanie koncepcji reklamowych, projektowanie materiałów
reklamowych, badania w zakresie reklamy, promowanie [reklama]
działalności gospodarczej, usługi informacyjne dotyczące reklamy,
usługi planowania w zakresie reklamy, usługi reklamowe w zakresie
reklamy bezpośredniej świadczone w ramach korespondencji masowej, usługi w zakresie reklamy, analizy w zakresie reklamy, usługi
konsultingowe dotyczące reklamy, usługi reklamowe i promocyjne
oraz dotyczące ich konsultacje, usługi reklamowe, promocyjne i public relations, doradztwo reklamowe i marketingowe, publikowanie materiałów reklamowych online, pisanie tekstów reklamowych
do celów reklamowych i promocyjnych, usługi badawcze związane
z reklamą, reklama typu „płać za kliknięcie”, usługi reklamowe, w tym
reklama on-line w sieci komputerowej, usługi reklamowe w zakresie
odzieży, usługi reklamowe dotyczące przemysłu morskiego, usługi
reklamowe za pośrednictwem Internetu, usługi reklamowe na rzecz
innych, reklamowanie nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych, reklama związana z transportem i dostawą, usługi reklamowe
związane z przemysłem transportowym, reklama za pośrednictwem
mediów elektronicznych, w szczególności Internetu, usługi w zakresie opracowania graficznego do celów reklamowych, promowanie
sprzedaży usług [na rzecz osób trzecich] poprzez przygotowywanie
reklam, doradztwo, konsultacje i pomoc w zakresie reklamy, marketingu i promocji, marketing cyfrowy, kampanie marketingowe, usługi
marketingowe, planowanie strategii marketingowych, przygotowywanie planów marketingowych, usługi agencji marketingowych,
produkcja nagrań wideo w celach marketingowych, opracowywanie
i wdrażanie strategii marketingowych na rzecz innych, badania rynkowe, usługi public relations, agencja public relations, doradztwo
w zakresie zarządzania marketingowego, usługi reklamowe związane z rekrutacją personelu, rekrutacja personelu, optymalizacja stron
internetowych, reklama online za pośrednictwem sieci komputerowej, zarządzanie działalnością gospodarczą, zarządzanie działalnością gospodarczą (doradztwo w zakresie-), usługi konsultacyjne
w zakresie planowania biznesowego oraz ciągłości działania, usługi
doradcze i konsultingowe w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, usługi reklamowe i promocyjne w zakresie sprzedaży,
organizacja konkursów w celach reklamowych, organizacja i przeprowadzanie imprez reklamowych, organizowanie imprez, wystaw,
targów i pokazów do celów handlowych, promocyjnych i reklamowych, organizacja i przeprowadzanie wydarzeń marketingowych,
marketing imprez i wydarzeń, pisanie scenariuszy do celów reklamowych, produkcja nagrań dźwiękowych do celów marketingowych,
organizacja promocji przy użyciu mediów audiowizualnych, usługi
promocyjno-marketingowe przy użyciu mediów audiowizualnych,
przygotowywanie dokumentów reklamowych, konsultacje związane
z organizacją kampanii promocyjnych na rzecz firm, reklama poprzez
wszystkie publiczne środki komunikacji, reprodukcja materiału reklamowego, zawieranie umów w zakresie reklamy i promocji na rzecz
osób trzecich, organizacja wystaw do celów reklamowych, organizacja targów w celach handlowych i reklamowych, administrowanie
dotyczące marketingu, 41 kursy szkoleniowe w zakresie planowania
strategicznego związanego z reklamą, promocją, marketingiem i biznesem, usługi w zakresie opracowania graficznego, inne niż do celów
reklamowych, produkcja graficznych fragmentów filmowych, usługi
edukacyjne i szkoleniowe związane z zarządzaniem działalnością gospodarczą, szkolenia w zakresie reklamy, organizowanie konferencji
związanych z reklamą, organizowanie seminariów związanych z reklamą, produkcja filmów, innych niż reklamowe, nauczanie, rozrywka, usługi sportowe i kulturalne, usługi edukacyjne dotyczące projektowania, usługi edukacyjne, szkolenia w zakresie projektowania,
zapewnianie szkoleń online, usługi w zakresie publikowania online,
fotografia, fotoreportaże, usługi fotografów, wynajem sprzętu i urządzeń audiowizualnych i fotograficznych, produkcja nagrań audio i video oraz produkcja multimedialna i usługi fotograficzne, produkcja
nagrań dźwiękowych, montaż wideo, wypożyczanie sprzętu wideo
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i audio, produkcja filmów wideo, edycja nagrań wideo, usługi w zakresie nagrań audio i wideo, wynajem sprzętu audio i wideo, organizacja szkoleń, organizacja imprez rozrywkowych, wynajem sprzętu
audiowizualnego, produkcja nagrań audiowizualnych, dystrybucja
filmów, montaż filmów, usługi edycji nagrań audio i wideo, usługi
rozrywkowe w zakresie dzielenia się nagraniami audio i wideo, produkcja nagrań wzorcowych [master], usługi studiów nagrań w zakresie wideo, edycja zdjęć, usługi w zakresie obróbki poprodukcyjnej
w dziedzinie muzyki, nagrań wideo i filmów, 42 projektowanie logo
w celu tworzenia tożsamości firm, projektowanie graficzne, projektowanie graficzne ilustracji, projektowanie grafiki i barw firmowych
dla potrzeb tożsamości firm, projektowanie i projektowanie graficzne do tworzenia stron www, usługi graficzne, usługi ilustrowania
graficznego na rzecz osób trzecich, usługi projektów graficznych,
usługi projektowe w zakresie opracowań graficznych, projektowanie
graficzne materiałów promocyjnych, usługi projektowania, usługi
doradcze w zakresie projektowania, usługi projektowania grafiki
komputerowej, usługi w zakresie projektowania marki, usługi w zakresie projektowania i tworzenia witryn internetowych, tworzenie
stron internetowych, hosting stron internetowych, projektowanie
stron internetowych, projektowanie, tworzenie i programowanie
stron internetowych, aktualizowanie stron internetowych, tworzenie
witryn internetowych, usługi utrzymywania stron internetowych,
projektowanie i opracowywanie stron internetowych, programowanie oprogramowania do platform internetowych, projektowanie
stron internetowych w celach reklamowych, usługi w zakresie hostingu stron internetowych, usługi w zakresie tworzenia witryn internetowych, tworzenie witryn internetowych na rzecz osób trzecich,
projektowanie i tworzenie witryn internetowych dla osób trzecich,
projektowanie, tworzenie, hosting i utrzymywanie witryn internetowych na rzecz osób trzecich.

(111) 332161
(220) 2020 04 08
(210) 512318
(151) 2020 10 15
(441) 2020 06 29
(732) CURRENCY ONE SPÓŁKA AKCYJNA, Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) InternetowyKantor.pl
(540)

(591) zielony, szary, biały
(531) 24.15.02, 27.05.01, 29.01.13
(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 w zakresie handlu i usługi informacyjne dla konsumentów, prowadzenie negocjacji, promowanie usług finansowych
i ubezpieczeniowych na rzecz osób trzecich, wyceny działalności
gospodarczej, analizy kosztowo-cenowe, organizowanie wystaw
w celach handlowych lub reklamowych, usługi w zakresie rachunkowości, sporządzanie deklaracji podatkowych, prognozy i analizy
ekonomiczne oraz rynkowe, informacje i badania gospodarcze, komputerowe zarządzanie plikami, badania rynku, informacja o działalności gospodarczej-zdobywanie informacji, raporty o podmiotach
gospodarczych, promowanie usług finansowych i ubezpieczeniowych, na rzecz stron trzecich, 36 usługi kantorów wymiany walut,
przyjmowanie przedmiotów w depozyt, prowadzenie punktów
wykonujących operacje bankowe, prowadzenie punktów wyceny
biżuterii, prowadzenie rozliczeń finansowych transakcji, usługi obrotu wierzytelnościami, usługi finansowe, pieniężne i bankowe, usługi
windykacyjne, usługi likwidacji przedsiębiorstw, usługi w zakresie finansowych: analiz, doradztwa, informacji, operacji, transakcji,
sponsorowania, usługi w zakresie pośrednictwa: pieniężnego, finansowego, kredytowego, pośrednictwo w płatnościach, w obrocie wierzytelnościami, w sprzedaży usług finansowych, usługi ubezpieczeniowe, pożyczanie pod zastaw, usługi depozytów sejfowych, usługi
w zakresie nieruchomości, usługi w zakresie wycen, wydawanie kart
przedpłaconych i bonów, zbiórki funduszy i sponsorowanie finansowe, fundusze oraz usługi powiernicze, usługi maklerskie w obrocie
papierami wartościowymi, wycena numizmatyczna, usługi elektronicznego transferu funduszy.
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(111) 332162
(220) 2020 04 08
(210) 512319
(151) 2020 10 15
(441) 2020 06 29
(732) CURRENCY ONE SPÓŁKA AKCYJNA, Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Internetowy Kantor.pl
(540)

(591) zielony, szary, biały
(531) 24.15.02, 26.01.01, 27.05.01, 29.01.13
(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 w zakresie handlu i usługi informacyjne dla konsumentów, prowadzenie negocjacji, promowanie usług finansowych
i ubezpieczeniowych na rzecz osób trzecich, wyceny działalności
gospodarczej, analizy kosztowo-cenowe, organizowanie wystaw
w celach handlowych lub reklamowych, usługi w zakresie rachunkowości, sporządzanie deklaracji podatkowych, prognozy i analizy
ekonomiczne oraz rynkowe, informacje i badania gospodarcze, komputerowe zarządzanie plikami, badania rynku, informacja o działalności gospodarczej-zdobywanie informacji, raporty o podmiotach
gospodarczych, promowanie usług finansowych i ubezpieczeniowych, na rzecz stron trzecich, 36 usługi kantorów wymiany walut,
przyjmowanie przedmiotów w depozyt, prowadzenie punktów
wykonujących operacje bankowe, prowadzenie punktów wyceny
biżuterii, prowadzenie rozliczeń finansowych transakcji, usługi obrotu wierzytelnościami, usługi finansowe, pieniężne i bankowe, usługi
windykacyjne, usługi likwidacji przedsiębiorstw, usługi w zakresie finansowych: analiz, doradztwa, informacji, operacji, transakcji,
sponsorowania, usługi w zakresie pośrednictwa: pieniężnego, finansowego, kredytowego, pośrednictwo w płatnościach, w obrocie wierzytelnościami, w sprzedaży usług finansowych, usługi ubezpieczeniowe, pożyczanie pod zastaw, usługi depozytów sejfowych, usługi
w zakresie nieruchomości, usługi w zakresie wycen, wydawanie kart
przedpłaconych i bonów, zbiórki funduszy i sponsorowanie finansowe, fundusze oraz usługi powiernicze, usługi maklerskie w obrocie
papierami wartościowymi, wycena numizmatyczna, usługi elektronicznego transferu funduszy.
(111) 332163
(220) 2020 04 07
(210) 512386
(151) 2020 10 15
(441) 2020 06 01
(732) SOLINEA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Elizówka (PL)
(540) (znak słowny)
(540) SOLSEPT
(510), (511) 5 preparat biobójczy w postaci żelu oraz płynu do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk.
(111) 332164
(220) 2020 04 09
(210) 512387
(151) 2020 10 15
(441) 2020 06 01
(732) ETI GIDA SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI, Eskisehir (TR)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ETi Browni mousse
(540)

(591) biały, brązowy, czarny, czerwony, złoty, żółty
(531) 26.04.18, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 30 ciasteczka, czekoladki, wyroby piekarnicze, krakersy,
wafelki, ciasta, tarty, desery, mianowicie piekarnicze wyroby desero-
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we, chleb, dmuchane wyroby z ziaren zbóż, owsianka, płatki śniadaniowe, lody, lody jadalne.

(111) 332165
(220) 2020 04 10
(151) 2020 10 13
(441) 2020 06 08
(732) SOBIERAJ KRZYSZTOF, Wrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KSAB
(540)

(210) 512407

(591) czarny, granatowy, szary
(531) 27.05.01, 27.05.05, 26.03.02, 26.03.04, 26.03.07, 29.01.13
(510), (511) 45 usługi prawne, usługi doradcze w zakresie prawa.
(111) 332166
(220) 2020 04 10
(210) 512408
(151) 2020 10 13
(441) 2020 06 08
(732) KIDAWA JAKUB QUBUSS, Częstochowa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) HowHomely
(510), (511) 20 altany [meble], barki [meble], barki przenośne [meble],
barki ruchome [meble], biurka modułowe [meble], blaty kuchenne
[meble], bramki zabezpieczające, niemetalowe, dla niemowląt, dzieci
i zwierząt domowych [meble], bufety ruchome [meble], cokoły [meble], cyfry wykonane z tworzyw sztucznych na meble, dekoracyjne
panele drewniane [meble], dekoracyjne płyty ścienne [meble] nietekstylne, dopasowane pokrowce na meble, dopasowane nakrycia
na meble, drewniane półki i stojaki [meble], ekrany [meble], ekrany
[meble] do celów pokazowych, wystawowych, elementy dzielące
przestrzeń [meble], elementy mebli segmentowych, niemetalowe
[meble], elementy metalowe mebli segmentowych [meble], fotele
z regulowanym oparciem i podparciem dla nóg [meble], elementy
naroży na meble [nakładki ochronne], nie z metalu, gabloty [meble], kartoteki [meble], kasy [meble sklepowe], komody [meble],
komputerowe stanowiska pracy [meble], konsole [meble], konsole
[meble] do montażu sprzętu elektronicznego [pulpity sterownicze],
konstrukcje półek, nie z metalu [meble], kontuary [meble], kosze
do przechowywania [meble], kredensy [meble], kwietniki [meble],
lady robocze [meble], lady sprzedażowe [meble], ławy [meble], łóżka futonowe [meble], lustra [meble], meble, meble antyczne, meble
bambusowe, meble biurowe, meble biurowe metalowe, meble dla
dzieci, meble dla niemowląt, meble dla osób niepełnosprawnych
fizycznie, osób z upośledzeniem ruchowym i inwalidów, meble dla
zwierząt domowych, meble do celów wystawowych, meble do eksponowania towarów, meble do ekspozycji produktów w punktach
sprzedaży, meble komputerowe, meble kempingowe, meble i akcesoria meblowe wyposażenia domu, meble drewniane, meble
domowe wykonane z drewna, meble domowe, meble domowe,
biurowe i ogrodowe, meble do wnętrz, meble do siedzenia, meble
do salonu, meble do przechowywania, meble do przebieralni, meble do pokojów dziecinnych, meble kuchenne, meble łazienkowe,
meble ogrodowe, meble ogrodowe drewniane, meble ogrodowe
wykonane z drewna, meble ogrodowe wykonane z metalu, meble
ogrodowe z tworzyw sztucznych, meble przystosowane do użytku
na zewnątrz, meble rattanowe, meble szkolne, meble tapicerowane, meble wielofunkcyjne, meble wypoczynkowe, meble z tworzyw
sztucznych, miniaturowe meble wykonane z drewna, narożniki [meble], osłony do kominków (meble), parawany [meble], półki [meble],
półki z metalu [meble], półki wiszące [meble], przenośne powierzchnie do pracy [meble], pufy [meble], pulpity [meble], regały drewniane
[meble], regały [meble], siedzenia [meble], skrzynie [meble], skrzynie
do przechowywania [meble], stanowisko pracy z komputerem [meble], stojaki [meble] wykonane głównie z drewna do przechowywania, stojaki [meble] pod telewizor, stojaki na wino [meble], stoliki pod
umywalkę [meble], szafki [meble], szafy [meble], toaletki [meble],
wieszaki do ubrań [meble], wózki barowe [meble], wózki [meble],
wysokie siedzenia [meble], wysokie stołki [meble], zagłówki [meble],
zewnętrzne meble, lustra (srebrzone szkło), biurka i stoły, biurka,
duże wyściełane fotele, fotele, kanapy, kominki (osłony do-), krzesła,
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krzesła bankietowe, krzesła biurowe, krzesła [fotele] biurowe, krzesła
obrotowe, krzesła stołowe, ławki, leżaki, regały, rozkładane fotele,
sofy, 35 usługi handlu detalicznego związane ze sprzedażą mebli,
usługi handlu detalicznego dotyczące tekstyliów domowych, usługi
handlu detalicznego związane z urządzeniami kuchennymi, usługi
handlu detalicznego w zakresie wyrobów piekarniczych, usługi handlu detalicznego związane z produktami ogrodniczymi, usługi handlu detalicznego związane ze środkami zapachowymi, usługi handlu
detalicznego związane ze sprzętem ogrodniczym, usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem ogrodniczym, usługi handlu
detalicznego w zakresie produktów ogrodniczych, usługi handlu
detalicznego związane z filiżankami i szklankami, usługi handlu detalicznego związane z przyrządami do przygotowywania żywności,
usługi handlu detalicznego w odniesieniu do produktów dla zwierząt domowych, usługi sprzedaży hurtowej w związku z meblami,
usługi sprzedaży detalicznej w związku z meblami, usługi sprzedaży
hurtowej w związku z wyposażeniem domu, usługi sprzedaży detalicznej w związku z wyposażeniem domu, pośredniczenie i zawieranie transakcji handlowych dla osób trzecich, dostarczanie informacji
handlowych konsumentom, dostarczanie informacji konsumentom
na temat towarów i usług, elektroniczne przetwarzanie zamówień,
handlowe informacje i porady udzielane konsumentom w wyborze
towarów i usług, pośrednictwo w zakresie transakcji handlowych
i umów handlowych, pośredniczenie w umowach dotyczących
sprzedaży i zakupu towarów, udostępnianie informacji o produktach konsumenckich, usługi doradcze dotyczące zakupu towarów
na rzecz osób trzecich, usługi doradcze dotyczące zakupu towarów
w imieniu firm, usługi konsultacyjne w zakresie nabywania towarów
i usług, usługi w zakresie administrowania działalnością gospodarczą w celu obsługi transakcji sprzedaży dokonywanych za pomocą
Internetu, usługi w zakresie zamówień online, zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, zawieranie transakcji handlowych na rzecz innych, przez sklepy online,
pośredniczenie i zawieranie transakcji handlowych na rzecz osób
trzecich, dostarczanie informacji marketingowych, prezentacja firm
oraz ich towarów i usług w Internecie.

(111) 332167
(220) 2020 04 10
(210) 512410
(151) 2020 10 13
(441) 2020 06 08
(732) CONNECTIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) C_school
(510), (511) 41 publikowanie, sprawozdawczość i pisanie tekstów,
usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, usługi rezerwacji biletów
na atrakcje i wydarzenia edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, edukacja, rozrywka i sport.
(111) 332168
(220) 2020 04 10
(151) 2020 10 13
(441) 2020 06 08
(732) HYGIENIKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lubliniec (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) RED WE CARE.
(540)

(210) 512418

(591) ciemnoniebieski
(531) 27.05.01, 27.05.05, 27.05.17, 05.05.16, 05.05.20, 26.11.01,
26.11.12, 29.01.04
(510), (511) 3 chusteczki nasączone preparatami czyszczącymi, chusteczki zawierające preparaty czyszczące, chusteczki nasączane
płynami kosmetycznymi, chusteczki nasączane preparatami kosmetycznymi, chusteczki nasączone preparatem do oczyszczania skóry,
chusteczki nasączone olejkami eterycznymi, do użytku kosmetycznego, chusteczki nasączone środkiem do nabłyszczania skóry, chusteczki nasączone preparatami do usuwania makijażu, chusteczki
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nawilżane do celów higienicznych i kosmetycznych, chusteczki
oczyszczające do higieny intymnej dla kobiet, chusteczki pielęgnacyjne dla niemowląt, nasączone chusteczki do oczyszczania [nielecznicze, do użytku osobistego], nasączone chusteczki do użytku
kosmetycznego, nawilżane chusteczki kosmetyczne, nawilżane chusteczki nasączone balsamem kosmetycznym, nawilżane chusteczki
nasączone środkiem oczyszczającym, nawilżane odświeżające chusteczki kosmetyczne, 5 chusteczki antybakteryjne, chusteczki nasączane płynami farmaceutycznymi, chusteczki nasączone preparatami przeciwbakteryjnymi, chusteczki odkażające, chusteczki wilgotne
nasączone płynem farmaceutycznym, środki dezynfekujące, którymi nasączane są chusteczki, 16 chusteczki higieniczne, chusteczki
do twarzy z papieru, chusteczki do nosa [papierowe], chusteczki
do nosa papierowe, papierowe chusteczki higieniczne, papierowe
chusteczki toaletowe, papierowe chusteczki do mycia, papierowe
chusteczki do wycierania, chusteczki toaletowe, chusteczki papierowe do użytku kosmetycznego.

(111) 332169
(220) 2020 04 10
(151) 2020 10 13
(441) 2020 06 08
(732) RAFALIK PAWEŁ, Kalinowo (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LIZARDLIFT
(540)

(210) 512420

(591) ciemnozielony, zielony
(531) 26.04.05, 26.04.12, 26.04.15, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.03, 03.06.03
(510), (511) 7 drzwi wind, dźwigi, dźwigi budowlane, dźwigi do rozładunku, dźwigi linowe, dźwigi osobowe, dźwigi towarowe, dźwigi
[urządzenia do podnoszenia i wyciągania], maszyny do podnoszenia,
37 instalowanie, konserwacja i naprawa wind i dźwigów, instalacja
wind, instalowanie i naprawa wind, instalowanie wind, konserwacja
wind, naprawa i konserwacja wind, naprawa wind, naprawy lub konserwacja wind [windy], usługi montażu wind.
(111) 332170
(220) 2020 04 10
(210) 512421
(151) 2020 10 13
(441) 2020 06 08
(732) National Payment Card System Joint Stock Company,
Moskwa (RU)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MIR
(540)

(591) niebieski, zielony
(531) 27.05.01, 27.05.04, 27.05.05, 27.05.17, 29.01.12
(510), (511) 36 emisja kart kredytowych i debetowych, informacje
finansowe, bankowość online, obsługa kart kredytowych i debetowych, transfer elektroniczny środków pieniężnych, udostępnianie informacji finansowych za pośrednictwem strony internetowej, usługi
finansowe, pieniężne i bankowe, usługi w zakresie świadczeń emerytalnych, usługi banków oszczędnościowych.
(111) 332171
(220) 2020 04 08
(210) 512427
(151) 2020 10 14
(441) 2020 06 08
(732) GOOD FOOD CONCEPT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) SŁOIK Z WARSZAWY
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(510), (511) 29 mięso i wędliny, kiełbasa, pasty mięsne (w tym pasztety, smalec), konserwowe, mrożone, suszone i gotowane warzywa, konserwowe, mrożone, suszone i gotowane owoce, przetworzone kiełki
warzyw, przetworzone kiełki fasoli, sałatki i surówki warzywne, sałatki
i surówki owocowe, sałatki i surówki owocowo-warzywne, sałatki warzywno-mięsne, sałatki warzywno-rybne, sałatki gotowe, warzywa
w puszkach, owoce w puszkach, zupy i wywary, ekstrakty mięsne,
składniki do sporządzenia zup, zupy, buliony, preparaty do produkcji bulionu, przekąski na bazie warzyw, przekąski na bazie owoców,
przekąski na bazie orzechów, galaretki, dżemy, kompoty, pasty owocowe i warzywne, kapusta kwaszona, owoce kandyzowane, przecier
pomidorowy, sok pomidorowy do gotowania, przecier jabłkowy, dania gotowe warzywne, gotowe dania składające się głównie z mięsa,
chrupki owocowe, chrupki ziemniaczane, przekąski ziemniaczane, krokiety, pasty do kanapek na bazie mięs, ryb, jajek, serów, warzyw, roślin
strączkowych, owoców oraz mieszanek tych produktów, masło z orzechów, suszone jadalne algi, algi do celów kulinarnych, oleje i tłuszcze
jadalne, olej sojowy, olej sezamowy, oleje z orzechów, desery mleczne,
desery jogurtowe, desery na bazie sztucznego mleka, desery owocowe, desery wykonane z produktów mlecznych, 30 dania i potrawy gotowe zawierające makaron, dania i potrawy gotowe zawierające ryż,
gotowe dania i potrawy na bazie makaronu, kaszy lub ryżu, gotowe
dania i potrawy na bazie zbóż, gotowe dania i potrawy na bazie zbóż
zawierające mieszanki sałat z sosem, gotowe dania i potrawy na bazie zbóż z dodatkiem mięsnym, gotowe dania i potrawy na bazie zbóż
z dodatkiem nabiałowym, gotowe dania i potrawy na bazie makaronu,
kaszy lub ryżu zawierające mieszanki sałat z sosem, gotowe dania i potrawy na bazie makaronu, kaszy lub ryżu z dodatkiem mięsnym, gotowe dania i potrawy na bazie makaronu, kaszy lub ryżu z dodatkiem
nabiałowym, dania i potrawy gotowe suche lub płynne, zawierające
głównie makaron, dania i potrawy gotowe suche lub płynne, zawierające głównie ryż, kaszę lub inne zboża, gotowe przekąski na bazie
zbóż, zboża do żywności do spożycia przez ludzi, zboża przetworzone,
suche i świeże makarony, kluski i pierogi, pierożki, makaron gotowy,
makarony spożywcze, chiński makaron instant, ryż, ryż gotowy, przyprawy, przyprawy korzenne, sosy, dresingi, sosy pomidorowe, sosy
sałatkowe, sos sojowy, półprodukty do produkcji sosów i dresingów,
keczup, majonezy, musztarda, naleśniki, pizze, kanapki, kukurydza
prażona (popcorn), sushi, produkty spożywcze z cukru do przyrządzania deserów, puddingi do użytku jako desery, suflety deserowe, desery czekoladowe, desery lodowe, desery z muesli, desery z warstwą
lodów, owoców i bitej śmietany [parfait], budynie deserowe, budynie
deserowe w proszku, gotowe desery [wyroby piekarnicze], gotowe desery [wyroby cukiernicze], muesli, płatki śniadaniowe, płatki zbożowe,
płatki owsiane i pszeniczne, płatki kukurydziane, płatki jęczmienne,
płatki z naturalnego ryżu, 43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje,
usługi barów, pubów, restauracji, kawiarni, lodziarni, gastronomia obwoźna, catering, obsługa gastronomiczna imprez okolicznościowych,
przyjęć, uroczystości towarzyskich, imprez służbowych, bankietów,
wypożyczanie krzeseł, stołów, bielizny stołowej, szklanej zastawy stołowej i wyposażenia kuchni, doradztwo przy wyborze menu, usługi
kelnerskie.

(111) 332172
(220) 2020 04 09
(210) 512448
(151) 2020 10 14
(441) 2020 06 01
(732) INPOST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) InPost Paczkomaty
(540)

(591) żółty, czarny, biały
(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.04.02, 26.04.09, 01.03.02, 01.03.13, 01.03.15
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(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) 332173
(220) 2020 04 15
(210) 512520
(151) 2020 10 13
(441) 2020 06 15
(732) FRANCZAK PIOTR, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) cloudless
(510), (511) 12 bezzałogowe statki powietrzne, 42 teledetekcja lotnicza związana z badaniami naukowymi.
(111) 332174
(220) 2020 04 14
(210) 512524
(151) 2020 10 09
(441) 2020 06 08
(732) SOLINEA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Elizówka (PL)
(540) (znak słowny)
(540) EKTOPIN
(510), (511) 3 balsam z ektoiną do pielęgnacji ciała.
(111) 332175
(220) 2020 04 14
(210) 512525
(151) 2020 10 09
(441) 2020 06 08
(732) BARTKOWIAK LESZEK MECHANIKA MASZYN, Żnin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MMB BARTKOWIAK
(540)

(591) czerwony, czarny, biały, szary
(531) 27.05.01, 29.01.14, 26.01.03, 15.01.13, 28.11.99
(510), (511) 7 ubijaczki [maszyny elektryczne] do celów przemysłowych, dozery [maszyny elektryczne] do celów przemysłowych, maszyny i urządzenia w postaci miesiarek, krajalnic, dzielarek do pieczywa, rogalikarek, wałkownic, gniotowarek, przesiewaczy do mąk,
wydłużarek do ciast, wywrotnic, w tym wywrotnic do dzież, skrzyniopalet, koszy i pojemników, maszyny i urządzenia wykorzystywane w liniach produkcyjnych w przemyśle piekarskim, maszyny
i urządzenia wykorzystywane w liniach produkcyjnych w przemyśle
cukierniczym, linie produkcyjnie i załadunkowe, zwłaszcza do przemysłu cukierniczego lub piekarniczego, maszyny wykorzystywane
w przemyśle cukierniczym i piekarniczym, narzędzia napędzane
mechanicznie, elektrycznie, hydraulicznie, zwłaszcza dedykowane
przemysłowi piekarniczemu i cukierniczemu, części i osprzęt do wyżej wymienionych towarów.
(111) 332176
(220) 2020 04 16
(210) 512569
(151) 2020 10 14
(441) 2020 06 08
(732) NOWAKOWSKI MARIUSZ BELLITA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BOTANO

Nr 3/2021

(540)

(531) 05.03.11, 05.03.15, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.24
(510), (511) 10 przyrządy do masażu ręcznego.
(111) 332177
(220) 2020 04 17
(210) 512572
(151) 2020 10 14
(441) 2020 06 08
(732) BEDNARCZYK WOJCIECH, Opoczno (PL)
(540) (znak słowny)
(540) ius vitae
(510), (511) 9 oprogramowanie komputerowe, software, publikacje
elektroniczne, magnetyczne i optyczne nośniki danych, płyty CD/
CDR/CDRW/DVD/DVDR/DVDRW, audiowizualne urządzenia do nauki, sprzęt komputerowy, urządzenia do przetwarzania informacji, interfejsy komputerowe, 41 publikowanie w Internecie aktów
prawnych, orzecznictwa, interpretacji podatkowych, wzorów pism
i umów, publikowanie książek, publikowanie tekstów innych niż teksty reklamowe, udostępnianie publikacji elektronicznych poprzez
sieci komunikacyjne, komputerowe oraz internetowe.
(111) 332178
(220) 2020 04 17
(210) 512575
(151) 2020 10 14
(441) 2020 06 08
(732) ŁOTOCZKO DOROTA INDYWIDUALNA PRAKTYKA LEKARSKA
LEKARZ DENTYSTA, Mogilno (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DORO-DENT GABINET STOMATOLOGICZNY
(540)

(591) biały, niebieski, szary
(531) 02.09.10, 29.01.13, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.10
(510), (511) 44 usługi dentystyczne.
(111) 332179
(220) 2020 04 18
(210) 512613
(151) 2020 10 14
(441) 2020 06 08
(732) B20 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Grudziądz (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) mały sopot boutique & féminin
(540)

(591) czarny, niebieski
(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.02.07, 26.02.16, 26.13.25
(510), (511) 43 hotele, hostele i pensjonaty, zakwaterowanie wakacyjne i turystyczne, 44 usługi medyczne.

Nr 3/2021
(111) 332180
(220) 2020 04 20
(151) 2020 10 14
(441) 2020 06 22
(732) ROWICKI PAWEŁ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CEDARMED
(540)
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(210) 512643

(531) 24.13.25, 27.05.01
(510), (511) 10 bioterapeutyczne maski na twarz, chirurgiczne maski
oddechowe, maski anestezjologiczne, maski chirurgiczne, maski chirurgiczne z wysokim współczynnikiem filtracji, maski do resuscytacji
krążeniowo-oddechowej, maski do sztucznego oddychania, maski higieniczne do celów medycznych, maski higieniczne do osłony przed
pyłem do celów medycznych, maski i sprzęt do sztucznego oddychania, maski medyczne, maski na twarz do ochrony przed substancjami
toksycznymi do użytku medycznego, maski na twarz do użytku medycznego, maski na twarz do użytku w chirurgii dla ochrony przed
substancjami toksycznymi, maski na twarz do użytku medycznego
dla ochrony przeciwbakteryjnej, maski na twarz do użytku w chirurgii dla ochrony przeciwbakteryjnej, maski na twarz do użytku w chirurgii, maski ochronne do użytku przez chirurgów podczas operacji,
maski ochronne do użytku przez pracowników stomatologii, maski
ochronne do użytku przez pracowników medycznych, maski ochronne na nos do użytku medycznego, maski ochronne na nos do użytku
weterynaryjnego, maski ochronne na twarz do użytku medycznego,
maski ochronne na nos do użytku dentystycznego, maski ochronne na twarz do użytku dentystycznego, maski ochronne na usta
do użytku dentystycznego, maski ochronne na usta do użytku medycznego, maski ochronne na usta do użytku weterynaryjnego, maski oddechowe do celów medycznych, maski sanitarne do celów medycznych, maski sanitarne stosowane w celu ochrony przed kurzem
do celów medycznych, maski stosowane przez personel medyczny,
ochronne maski do oddychania do użytku chirurgicznego, ochronne
maski do oddychania wykonane z materiałów nietkanych do użytku chirurgicznego, ochronne maski do oddychania do użytku medycznego, ochronne maski do oddychania wykonane z materiałów
nietkanych do użytku medycznego, ochronne maski do sztucznego
oddychania, jednorazowe rękawiczki do celów weterynaryjnych, jednorazowe rękawiczki do celów chirurgicznych, lateksowe rękawiczki
do użytku chirurgicznego, rękawiczki do badań do celów medycznych, rękawiczki lateksowe do celów weterynaryjnych, rękawiczki
lateksowe do celów stomatologicznych, rękawiczki ochronne do celów weterynaryjnych, rękawiczki ochronne do celów medycznych.
(111) 332181
(220) 2020 03 10
(151) 2020 10 13
(441) 2020 05 18
(732) DUDZIAK GRZEGORZ GDPE, Gdynia (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GD Project Engineering
(540)

(210) 511313

(591) czarny, niebieski, czerwony
(531) 01.15.03, 26.01.01, 26.01.04, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 rozdzielacze energii elektrycznej, szafy rozdzielcze, pulpity rozdzielcze, skrzynki rozdzielcze elektryczne, skrzynki rozdzielcze
zasilania, instalacje elektryczne, elektryczne instalacje sterujące, insta-
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lacje elektrycznego okablowania, 37 nadzór budowlany, nadzorowanie konstruowania budynków, nadzór nad budowaniem konstrukcji,
nadzór nad robotami budowlanymi, konsultacje w zakresie nadzoru
budowlanego, usługi nadzoru budowlanego w zakresie projektów
dotyczących nieruchomości, usługi nadzoru budowlanego w zakresie projektów budowlanych, instalowanie i naprawa urządzeń elektrycznych, instalowanie sieci łączności elektronicznej, instalowanie
systemów komputerowych wykorzystujących półprzewodnikowe
układy elektroniczne, 42 projektowanie systemów elektrycznych,
usługi w zakresie inżynierii elektrycznej, usługi inżynieryjne w zakresie projektowania systemów elektronicznych, usługi analiz i testów
związane z urządzeniami inżynierii elektrycznej, testowanie urządzeń
w dziedzinie inżynierii elektrycznej do celów certyfikacji, usługi inżynieryjne w dziedzinie energii elektrycznej i produkcji gazu ziemnego,
prace badawcze w dziedzinie nauki i przemysłu, zwłaszcza w zakresie
elektryczności, doradztwo projektowe, projektowanie techniczne,
projektowanie budowlane, opracowywanie projektów technicznych,
badania projektów inżynieryjnych, opracowywanie projektów technicznych do projektów budowlanych, planowanie projektów technicznych, projektowanie analiz wykonalności w zakresie projektów,
projektowanie systemów oświetleniowych, projektowanie systemów
inżynierii budowlanej, przygotowywanie badań dotyczących analizy
projektu, badania i opracowywanie projektów technicznych, usługi doradcze w zakresie projektowania, oceny techniczne związane
z projektowaniem, doradztwo techniczne związane z projektowaniem, projektowanie i opracowywanie sieci dystrybucji energii, usługi
projektowania technicznego związane z urządzeniami i instalacjami
sanitarnymi, usługi projektowania technicznego związane z instalacjami do zaopatrzenia w wodę, prowadzenie badań i opracowywanie
projektów technicznych, związane z wykorzystywaniem naturalnych
źródeł energii, projektowanie oświetlenia krajobrazowego, projektowanie systemów zasilania rezerwowego, projektowanie instalacji
rozdzielczych i odbiorczych, projektowanie instalacji oświetlenia
ogólnego, projektowanie instalacji awaryjnych i ewakuacyjnych, projektowanie instalacji uziemień, projektowanie instalacji połączeń wyrównawczych, projektowanie instalacji odgromowych, projektowanie
instalacji teletechnicznych, projektowanie instalacji sieci i przyłącz SN
i nn, projektowanie stacji transformatorowych, projektowanie oświetlenia terenu, projektowanie instalacji kanalizacji teletechnicznych.

(111) 332182
(220) 2019 03 15 K
(210) 504382
(151) 2020 10 13
(441) 2020 01 20
(732) Amazon Technologies, Inc., Seattle (US)
(540) (znak słowny)
(540) FRUSTRATION FREE SETUP
(510), (511) 9 oprogramowanie i sprzęt komputerowy do wspomagania integracji i aktywacji urządzeń elektronicznych, urządzeń internetu
rzeczy (lOT), systemów komputerowych, aplikacji, urządzeń sieciowych, sieci, danych i systemów elektronicznych, oprogramowanie
i sprzęt komputerowy do integracji i aktywacji urządzeń elektronicznych, integracji i aktywacji Internetu rzeczy (lOT), integracji i aktywacji
systemów komputerowych, integracji i aktywacji aplikacji, integracji
i aktywacji urządzeń sieciowych, integracji i aktywacji sieci, integracji
i aktywacji danych oraz integracji i aktywacji systemów elektronicznych, automatyka domowa oraz oprogramowanie do integracji i aktywacji urządzeń domowych, oprogramowanie interfejsu aplikacji (APl)
do integracji i aktywacji sprzętu komputerowego, oprogramowania
komputerowego, urządzeń elektronicznych, urządzeń internetu rzeczy (iOT), systemów komputerowych, aplikacji, urządzeń sieciowych,
sieci, danych i systemów elektronicznych, oprogramowanie komputerowe do tworzenia interfejsów aplikacji (APls) i łączności z nimi, oprogramowanie i sprzęt komputerowy do integracji informacji i danych
między sieciami komputerowymi, zestawy programistyczne (SDK)
do wspomagania integracji i aktywacji urządzeń elektronicznych,
urządzeń internetu rzeczy (IOT), systemów komputerowych, aplikacji,
urządzeń sieciowych, sieci, danych i systemów elektronicznych, oprogramowanie komputerowe i sprzęt do przechowywania, weryfikacji
i transmisji danych uwierzytelniających w sieci, oprogramowanie
i sprzęt komputerowy do przesyłania danych uwierzytelniających
z jednego urządzenia elektronicznego na drugie: oprogramowanie
i sprzęt komputerowy do uzyskiwania dostępu, zarządzania i zabezpieczania kont i usług w chmurze obliczeniowej, oprogramowanie
i sprzęt komputerowy do zarządzania, przechowywania, udostępniania i przekazywania dostępu użytkowników, ról, uprawnień, upraw-
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nień w środowisku przetwarzania w chmurze obliczeniowej, 38 usługi
dostępu do telekomunikacji, usługi telekomunikacyjne, tzn. elektroniczna transmisja danych i poświadczeń sieciowych, usługi telekomunikacyjne, tzn. nawiązywanie i udzielanie połączeń do sieci komputerowych lub środowisk chmurowych, zapewnianie dostępu do sieci
telekomunikacyjnych, zwłaszcza przez zabezpieczone sieci telekomunikacyjne, poprzez uwierzytelnianie on-line i weryfikację poświadczeń sieciowych, zapewnianie bezpiecznego i uwierzytelnionego dostępu do sieci komputerowych, usługi bezprzewodowej łączności
szerokopasmowej, usługi komunikacyjne, tzn. transmisja głosu, dźwięku, obrazów wizualnych i danych przez sieci telekomunikacyjne, bezprzewodowe sieci komunikacyjne, internet, sieci usług informacyjnych
i sieci danych, elektroniczna transmisja informacji i danych, usługi telekomunikacyjne, tzn. transmisja tekstu, obrazów, audio i wideo oraz
danych za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych, bezprzewodowych sieci komunikacyjnych i Internetu, udostępnianie baz danych,
usługi telekomunikacyjne zapewniające wielu użytkownikom dostęp
do globalnej sieci komputerowej, dostarczanie wiadomości drogą
elektroniczną, 42 udostępnianie oprogramowania komputerowego
oniine nie do pobrania do wspomagania integracji i aktywacji urządzeń elektronicznych, urządzeń Internetu rzeczy (lOT), systemów
komputerowych, aplikacji, urządzeń sieciowych, sieci, danych i systemów elektronicznych, oprogramowanie jako usługa (SaaS) do wspomagania integracji i aktywacji urządzeń elektronicznych, urządzeń internetu rzeczy (lOT), systemów komputerowych, aplikacji, urządzeń
sieciowych, sieci, danych i systemów elektronicznych, platforma jako
usługa (PaaS) do wspomagania integracji i aktywacji urządzeń elektronicznych, urządzeń internetu rzeczy (lOT), systemów komputerowych,
aplikacji, urządzeń sieciowych, sieci, danych i systemów elektronicznych, udostępnianie oprogramowania komputerowego on-line
nie do pobrania do integracji i aktywacji urządzeń elektronicznych,
integracji i aktywacji internetu rzeczy (lOT), integracji i aktywacji systemów komputerowych, integracji i aktywacji aplikacji, integracji i aktywacji urządzeń sieciowych, integracji i aktywacji sieci, integracji i aktywacji danych oraz integracji i aktywacji systemów elektronicznych,
oprogramowanie jako usługa (SaaS) do integracji i aktywacji urządzeń
elektronicznych, integracji i aktywacji internetu rzeczy (lOT), integracji
i aktywacji systemów komputerowych, integracji i aktywacji aplikacji,
integracji i aktywacji urządzeń sieciowych, integracji i aktywacji sieci,
integracji i aktywacji danych oraz integracji i aktywacji systemów elektronicznych, platforma jako usługa (PaaS) do integracji i aktywacji
urządzeń elektronicznych, integracji i aktywacji internetu rzeczy (lOT),
integracji i aktywacji systemów komputerowych, integracji i aktywacji
aplikacji, integracji i aktywacji urządzeń sieciowych, integracji i aktywacji sieci, integracji i aktywacji danych oraz integracji i aktywacji systemów elektronicznych, udostępnianie oprogramowania komputerowego on-line nie do pobrania do automatyki domowej oraz
do integracji i aktywacji urządzeń domowych, oprogramowanie jako
usługa (SaaS) do automatyki domowej oraz do integracji i aktywacji
urządzeń domowych, platforma jako usługa (PaaS) do automatyki domowej oraz do integracji i aktywacji urządzeń domowych, udostępnianie oprogramowania komputerowego on-line nie do pobrania, dla
osób trzecich do użytku w opracowywaniu oprogramowania do integracji, zarządzania, łączenia, aktywowania i obsługi urządzeń elektronicznych, urządzeń Internetu rzeczy (lOT). systemów komputerowych,
aplikacji, urządzeń sieciowych, sieci, danych i systemów elektronicznych, oprogramowanie jako usługa (SaaS) zawierające oprogramowanie dla osób trzecich do użytku w opracowywaniu oprogramowania
do integracji, zarządzania, łączenia, aktywowania i obsługi urządzeń
elektronicznych, urządzeń Internetu rzeczy (lOT), systemów komputerowych, aplikacji, urządzeń sieciowych, sieci, danych i systemów elektronicznych, platforma jako usługa (PaaS) zawierająca oprogramowania dla osób trzecich do użytku w opracowywaniu oprogramowania
do integracji, zarządzania, łączenia, aktywowania i obsługi urządzeń
elektronicznych, urządzeń Internetu rzeczy (lOT), systemów komputerowych, aplikacji, urządzeń sieciowych, sieci, danych i systemów elektronicznych, udostępnianie oprogramowania komputerowego online
nie do pobrania [służącego] ćo przechowywania, weryfikacji i transmisji danych uwierzytelniających w sieci, oprogramowanie jako usługa
(SaaS) do przechowywania, weryfikacji i transmisji danych uwierzytelniających w sieci, platforma jako usługa (PaaS) do przechowywania,
weryfikacji i transmisji danych uwierzytelniających w sieci, udostępnianie oprogramowania komputerowego online nie do pobrania
do przesyłania poświadczeń sieciowych z jednego urządzenia elektronicznego lub urządzenia Internetu rzeczy (lOT) do drugiego i z jednej
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sieci do drugiej, oprogramowanie jako usługa (SaaS) do przesyłania
poświadczeń sieciowych z jednego urządzenia elektronicznego lub
urządzenia internetu rzeczy (lOT) do drugiego lub z jednej sieci do drugiej, platforma jako usługa (PaaS) do przesyłania poświadczeń sieciowych z jednego urządzenia elektronicznego lub urządzenia internetu
rzeczy (lOT) do drugiego lub z jednej sieci do drugiej, udostępnianie
oprogramowania komputerowego on-line nie do pobrania [służącego] do zarządzania, przechowywania, udostępniania i przekazywania
dostępu użytkowników, ról, uprawnień, uprawnień w środowisku
przetwarzania w chmurze obliczeniowej, oprogramowanie jako usługa (SaaS) do zarządzania, przechowywania, udostępniania i przekazywania dostępu użytkowników, ról, uprawnień, uprawnień w środowisku przetwarzania w chmurze obliczeniowej, platforma jako usługa
(PaaS) do zarządzania, przechowywania, udostępniania i przekazywania dostępu użytkowników, ról, uprawnień, uprawnień w środowisku
przetwarzania w chmurze obliczeniowej, usługi bezpieczeństwa komputerowego, w szczególności egzekwowanie, ograniczanie, kontrolowanie i przyznawanie uprawnień dostępu użytkownikom do łączności
w chmurze, telefonie komórkowym lub sieci na podstawie przypisanych poświadczeń: internetowy dostawca usług aplikacyjnych,
w szczególności bezpieczne zarządzanie hostowane, przechowywanie i administrowanie hasłami, danymi uwierzytelniającymi i informacjami tożsamościowymi dotyczącymi osób, kont i urządzeń do celów
bezpieczeństwa, konserwacja i aktualizacja oprogramowania komputerowego w dziedzinie cyberbezpieczeństwa i bezpieczeństwa komputerowego, konserwacja i aktualizacja oprogramowania komputerowego w dziedzinie urządzeń elektronicznych, urządzeń Internetu
rzeczy (lOT), systemów komputerowych, aplikacji, urządzeń sieciowych, sieci, danych oraz integracji i aktywacji systemów elektronicznych, usługi doradcze w zakresie danych, Internetu i bezpieczeństwa
komputerowego.

(111) 332183
(220) 2019 12 09
(210) 507797
(151) 2020 10 12
(441) 2020 02 24
(732) HUTA STALOWA WOLA SPÓŁKA AKCYJNA, Stalowa Wola (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SW
(540)

(531) 26.01.18, 27.05.01, 27.05.23
(510), (511) 7 koparki, ładowarki [maszyny], spycharki, maszyny budowlane, 12 gąsienice do pojazdów pancernych, gąsienicowy układ
bieżny do pojazdów (taśmy gąsienicowe), wojskowe pojazdy transportowe, 13 działa artyleryjskie (armaty), haubice, lufy do armat,
moździerze, 40 budowanie maszyn na zamówienie.
(111) 332184
(220) 2019 12 20
(210) 508291
(151) 2020 10 09
(441) 2020 02 10
(732) NADMORSKIE CENTRUM MEDYCZNE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) AdW Apteki dla Was
(540)

(591) zielony, pomarańczowy, jasnopomarańczowy
(531) 26.01.02, 26.01.03, 26.01.18, 26.11.01, 26.11.12, 27.05.01, 29.01.13
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(510), (511) 3 kosmetyki do makijażu, mydła i żele, dezodoranty i antyperspiranty, olejki esencjonalne i ekstrakty aromatyczne, preparaty do depilacji i golenia, preparaty do kąpieli, preparaty do mycia
i pielęgnacji ciała, preparaty do pielęgnacji skóry, oczu i paznokci,
preparaty do włosów, środki do higieny jamy ustnej, środki toaletowe, 5 produkty farmaceutyczne, preparaty medyczne i weterynaryjne, środki sanitarne do celów medycznych, dietetyczna żywność
i substancje dostosowane do użytku leczniczego i weterynaryjnego,
żywność dla niemowląt, suplementy diety dla ludzi i zwierząt, plastry, materiały opatrunkowe, materiały do plombowania zębów,
woski dentystyczne, środki odkażające, bandaże opatrunkowe, bandaże elastyczne, preparaty i artykuły higieniczne, substancje chłonne do higieny osobistej, produkty higieniczne dla kobiet, podpaski,
podpaski higieniczne, chusteczki antybakteryjne, dodatki dietetyczne, dodatki odżywcze, dodatki witaminowe i mineralne, drażetki(lekarstwa), eliksiry (preparaty farmaceutyczne), farmaceutyki i naturalne środki lecznicze, gazy opatrunkowe, insulina, kleje do użytku
stomatologicznego i dentystycznego, kremy farmaceutyczne, kremy
lecznicze, krople do oczu, krople do uszu, krople witaminowe, lecznicze balsamy, lecznicze szampony, lekarstwa, leki homeopatyczne,
leki weterynaryjne, leki wydawane bez recepty, leki wzmacniające,
leki ziołowe, majtki do celów higienicznych, maści lecznicze, maści
do celów leczniczych, materiały opatrunkowe, medyczne, mineralne suplementy diety, multiwitaminy, musujące tabletki witaminowe,
opatrunki medyczne, materiały opatrunkowe i aplikatory, pastylki do ssania na gardło, pastylki na kaszel, pieluchy dla niemowląt
i dzieci, plastry, opatrunki, plastry do użytku medycznego, plastry
samoprzylepne, płyny do celów farmaceutycznych, płyny do celów weterynaryjnych, preparaty diagnostyczne, preparaty farmaceutyczne, preparaty i artykuły dentystyczne oraz lecznicze środki
do czyszczenia zębów, preparaty i artykuły higieniczne, preparaty
i materiały diagnostyczne, preparaty i materiały farmaceutyczne,
preparaty i substancje lecznicze, preparaty medyczne, preparaty
witaminowe i mineralne, probiotyki (suplementy), spraye lecznicze, środki antykoncepcyjne, środki dezynfekujące i antyseptyczne,
środki przeciwbólowe, suplementy diety dla ludzi i zwierząt, szampony lecznicze, szczepionki, surowice, tabletki do ssania do celów
farmaceutycznych, tabletki witaminowe, tampony, toniki do celów
leczniczych, witaminy i preparaty witaminowe, wkładki higieniczne,
zioła lecznicze, herbata ziołowa (napoje lecznicze), mydła i detergenty lecznicze i odkażające, 10 aparaty i instrumenty medyczne
i weterynaryjne, urządzenia medyczne do diagnostyki i kontroli oraz
badania, urządzenia, narzędzia i przybory chirurgiczne i do leczenia
ran, elektroniczne przyrządy rejestrujące ciśnienie krwi (do użytku
medycznego), aparaty do mierzenia ciśnienia tętniczego krwi, przyrządy i przybory dentystyczne, protezy i sztuczne implanty, artykuły
ortopedyczne, produkty i materiały do zszywania ran i zamykania
ran, urządzenia i przyrządy do fizjoterapii i rehabilitacji, urządzenia
do rehabilitacji fizycznej do celów medycznych, termometry lekarskie, 35 zarządzanie programami i usługami refundowanych aptek,
zapewnienie wsparcia administracyjnego aptekom w zakresie zarządzania inwentarzem leków, pomoc w prowadzeniu działalności
gospodarczej, zarządzanie i administrowanie działalnością gospodarczą, zarządzanie programami lojalnościowymi, motywacyjnymi
lub promocyjnymi, reklama i marketing, prace biurowe, usługi w zakresie handlu i usługi informacyjne dla konsumentów, a mianowicie
usługi handlu detalicznego i hurtowego w zakresie: produktów dla
zdrowia, urody i farmaceutyków, kosmetyków, witamin i produktów
dla zdrowia, środków toaletowych i produktów do higieny osobistej,
sprzętu medycznego, sprzętu do rehabilitacji, produktów farmaceutycznych, preparatów medycznych i weterynaryjnych, środków
sanitarnych do celów medycznych, dietetycznej żywności i substancji dostosowanych do użytku leczniczego i weterynaryjnego,
żywności dla niemowląt, suplementów diety dla ludzi i zwierząt,
materiałów opatrunkowych, materiałów do plombowania zębów,
wosków dentystycznych, środków odkażających, preparatów i artykułów higienicznych, substancji chłonnych do higieny osobistej,
usługi dystrybucyjne materiałów reklamowych, usługi w zakresie
zamówień na rzecz osób trzecich, 44 usługi farmaceutyczne, usługi medyczne, sporządzanie receptur w aptekach, usługi doradcze
świadczone przez apteki, doradztwo dietetyczne, przygotowywanie i wydawanie lekarstw, sporządzanie leków recepturowych przez
farmaceutów, sporządzanie receptur w aptekach, wynajem sprzętu
do opieki zdrowotnej dla ludzi, usługi doradztwa farmaceutycznego,
usługi doradcze i informacyjne dotyczące produktów medycznych,
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usługi doradcze świadczone przez apteki, usługi doradcze i informacyjne świadczone za pośrednictwem Internetu, związane z produktami farmaceutycznymi, usługi doradcze i informacyjne dotyczące
produktów medycznych, konsultacje medyczne, opieka medyczna
i zdrowotna, organizowanie leczenia medycznego.

(111) 332185
(220) 2019 12 20
(210) 508292
(151) 2020 10 09
(441) 2020 02 10
(732) NADMORSKIE CENTRUM MEDYCZNE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) NCM
(540)

(591) niebieski, czerwony
(531) 02.09.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 16 druki, formularze (blankiety, druki), materiały szkoleniowe i dydaktyczne, materiały szkoleniowe i instruktażowe, biuletyny informacyjne, broszury, czasopisma fachowe, częściowo drukowane formularze, ulotki reklamowe, plakaty, publikacje reklamowe, 35
pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarządzanie i administrowanie działalnością gospodarczą, reklama i marketing, prace
biurowe, usługi w zakresie handlu i usługi informacyjne dla konsumentów, a mianowicie usługi handlu detalicznego i hurtowego w zakresie produktów dla zdrowia, urody i farmaceutyków, kosmetyków,
witamin i produktów dla zdrowia, środków toaletowych i produktów
do higieny osobistej, sprzętu medycznego, sprzętu do rehabilitacji,
usługi dystrybucyjne materiałów reklamowych, usługi w zakresie
zamówień na rzecz osób trzecich, organizowanie konsumenckich
programów lojalnościowych i zarządzanie nimi, zarządzanie programami i usługami w zakresie refundacji leków, zarządzanie klinikami
medycznymi na rzecz osób trzecich, zarządzanie administracyjne klinikami medycznymi i w szpitalach, zarządzanie programami
i usługami refundowanych aptek, zapewnienie wsparcia administracyjnego aptekom w zakresie zarządzania inwentarzem leków,
38 udostępnianie informacji online dotyczących rezerwacji wizyt
lekarskich, usługi komunikacji internetowych, usługi dostępu do Internetu, przekazywanie informacji i danych za pośrednictwem usług
online i Internetu, przesyłanie informacji drogą online, przydzielanie
użytkownikom dostępu do Internetu, 39 transport pacjentów karetką, usługi karetkami ratunkowymi, usługi transportu chorych, usługi transportu rannych, 44 usługi medyczne, zapewnienie leczenia
medycznego, usługi w zakresie zorganizowanej opieki zdrowotnej,
ambulatoryjna opieka medyczna, badanie medyczne w celach diagnostycznych i leczniczych, analizy medyczne do diagnostyki i leczenia ludzi, konsultacje medyczne, opieka medyczna i zdrowotna,
organizowanie leczenia medycznego, świadczenie usług medycznych, świadczenie usług w zakresie opieki zdrowotnej, usługi opieki
medycznej, usługi lekarskie, usługi badań lekarskich, usługi indywidualnych konsultacji medycznych świadczone dla pacjentów, prowadzenie diagnozy chorób, doradztwo dietetyczne, doradztwo dotyczące opieki nad osobami starszymi (w zakresie zdrowia), masaże,
opieka pielęgniarska (medyczna), ośrodki zdrowia, pomoc medyczna, pomoc medyczna w nagłych wypadkach, rehabilitacja fizyczna,
świadczenie usług w zakresie prowadzenia dokumentacji medycznej
online, z wyjątkiem stomatologii, świadczenie usług w zakresie opieki zdrowotnej w domach, usługi badania krwi, usługi dentystyczne,
zapewnienie obiektów i sprzętu do rehabilitacji fizycznej, wynajem
sprzętu do opieki zdrowotnej dla ludzi, usługi w zakresie zdrowia
psychicznego, usługi rentgenowskie, usługi doradcze i informacyjne
dotyczące produktów medycznych, usługi w zakresie analiz medycznych, szpitale, usługi prywatnych szpitali, usługi opieki medycznej
świadczone przez kliniki i szpitale, usługi szpitalnych domów opieki,
usługi analiz laboratoryjnych związanych z leczeniem ludzi, usługi laboratoriów medycznych w zakresie analizy próbek pobranych
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od pacjentów, usługi laboratoriów medycznych w zakresie analizy
próbek krwi pobranych od pacjentów, usługi analiz medycznych
do celów diagnostycznych i leczniczych świadczone przez laboratoria medyczne, usługi diagnostyki medycznej (testy i analizy), usługi
domów opieki nad starszymi ludźmi z opieką pielęgniarską lub medyczną, opieka medyczna i analizy związane z leczeniem pacjenta,
usługi fizjoterapii, usługi rentgenowskie, usługi okulistyczne, usługi
ginekologiczne, usługi psychoterapeutyczne, usługi psychiatryczne,
usługi położnicze, usługi psychoterapeuty, usługi ortodontyczne,
usługi terapeutyczne, usługi w zakresie zdrowia psychicznego, usługi w zakresie wizyt lekarskich, usługi w zakresie wizyt domowych,
terapia zajęciowa i rehabilitacji, udostępnianie sprzętu i obiektów
do ćwiczeń fizycznych do celów rehabilitacji zdrowotnej, sanatoria,
domowa opieka pielęgniarska, usługi farmaceutyczne, sporządzanie receptur w aptekach, usługi doradcze świadczone przez apteki,
sporządzanie leków recepturowych przez farmaceutów, sporządzanie receptur w aptekach, przygotowywanie i wydawanie lekarstw,
usługi farmaceutyczne, usługi doradztwa farmaceutycznego, usługi
doradcze świadczone przez apteki, usługi doradcze i informacyjne
świadczone za pośrednictwem Internetu, związane z produktami
farmaceutycznymi.

(111) 332186
(220) 2020 04 07
(210) 512345
(151) 2020 10 12
(441) 2020 06 15
(732) PHOTON ENTERTAINMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Białystok (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) O Photon
(540)

(591) pomarańczowy, granatowy
(531) 04.05.04, 27.05.01, 26.01.22, 26.13.25, 29.01.12, 26.15.05, 26.01.01
(510), (511) 9 interfejsy komputerowe [informatyka], komputerowe urządzenia peryferyjne, nadajniki sygnałów elektronicznych,
odbiorniki [audio-i wideo], obwody drukowane, oprogramowanie
komputerowe, nagrane, osobiste urządzenia stereofoniczne, płytki krzemowe [obwody scalone] półprzewodnikowe, programy gier
komputerowych, programy komputerowe nagrane, programy komputerowe [software ładowalny], programy sterujące komputerowe,
nagrane, przenośny radiowy sprzęt nadawczo-odbiorczy, przyrządy do rejestrowania odległości, przyrządy pomiarowe, przyrządy
matematyczne, sonary [hydrolokatory], układy scalone, urządzania
do analizy inne niż do celów medycznych, urządzenia do gier działające z zewnętrznym ekranem wyświetlającym lub monitorem,
urządzenia do ładowania baterii, urządzenia do namierzania dźwięku [sonometry], urządzenia do nauczania, urządzenia do odtwarzania dźwięku, urządzenia do pomiarów precyzyjnych, urządzenia
do przetwarzania informacji, urządzenia do rejestrowania dźwięku,
urządzenia do rejestrowania przebiegu zjawisk czasowych, urządzenia do zdalnego sterowania, urządzenia pomiarowe, zespoły
nadawcze [telekomunikacja], aplikacje komputerowe do pobrania, audiowizualne urządzenia dydaktyczne [do nauczania], chipy [układy scalone], oprogramowanie gier, oprogramowanie gier
komputerowych do pobrania, roboty edukacyjne, sprzęt peryferyjne do komputerów, 28 gry, gry automatyczne inne niż do użytku
z zewnętrznym ekranem lub monitorem, urządzenia do gier inne
niż przy stosowane do użytku z zewnętrznym ekranem lub monitorem, pojazdy [zabawki], zabawki, zabawki ruchome, przenośne gry
i zabawki posiadające funkcje telekomunikacyjne, roboty zabawkowe, 41 nauczanie indywidualne, udostępnianie obiektów i sprzętu
rekreacyjnego, udostępnianie publikacji elektronicznych, nie do pobrania, usługi edukacyjne świadczone przez szkoły, usługi gier oferowane w systemie on-line za pośrednictwem sieci komputerowej,
usługi szkoleniowe zapewniane przy pomocy symulatorów, usługi
w zakresie oświaty [nauczanie], wynajem urządzeń do gier, wypożyczanie zabawek, nauczanie, nauczanie i szkolenia w dziedzinie biznesu, przemysłu i technologii informacyjnej, 42 badania techniczne,
analizy systemów komputerowych, prace badawczo-rozwojowe [dla
osób trzecich], elektroniczna konwersja danych lub programów, inżynieria techniczna, doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego,
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programowanie komputerów, kontrola jakości, konwersja danych
lub dokumentów w formę elektroniczny, odzyskiwanie danych
komputerowych, aktualizacja oprogramowania komputerowego,
doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego, instalacje
oprogramowania komputerowego, konserwacja oprogramowania
komputerowego, poszukiwania [analizy, pomiary], powielanie oprogramowania komputerowego, projektowanie systemów komputerowych, stylizacja [wzornictwo przemysłowe], projektowanie opakowań, testowanie materiałów, testowanie pojazdów, usługi związane
z projektowaniem graficznym [sztuka], tworzenie i utrzymywanie
stron internetowych dla osób trzecich, wypożyczanie komputerów,
wypożyczanie oprogramowania komputerowego, wzornictwo przemysłowe, aktualizowanie oprogramowania komputerowego, badania naukowe, dostarczanie informacji o technologii komputerowej
i programowaniu za pośrednictwem strony internetowej, oprogramowanie jako usługa [SaaS], platforma jako usługa [PaaS], programowanie komputerów, projektowanie oprogramowania komputerowego, tworzenie platform komputerowych, usługi konsultacyjne
w dziedzinie technologii informacyjnej.

(111) 332187
(220) 2020 04 07
(210) 512346
(151) 2020 10 12
(441) 2020 06 15
(732) PHOTON ENTERTAINMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Białystok (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) O
(540)

(591) pomarańczowy
(531) 04.05.04, 29.01.01, 26.01.22, 26.15.05, 26.01.01, 27.05.01
(510), (511) 9 interfejsy komputerowe [informatyka], komputerowe
urządzenia peryferyjne, nadajniki sygnałów elektronicznych, odbiorniki [audio-i wideo], obwody drukowane, oprogramowanie komputerowe, nagrane, osobiste urządzenia stereofoniczne, płytki krzemowe
[obwody scalone] półprzewodnikowe, programy gier komputerowych, programy komputerowe nagrane, programy komputerowe
[software ładowalny], programy sterujące komputerowe, nagrane,
przenośny radiowy sprzęt nadawczo-odbiorczy, przyrządy do rejestrowania odległości, przyrządy pomiarowe, przyrządy matematyczne, sonary [hydrolokatory], układy scalone, urządzania do analizy
inne niż do celów medycznych, urządzenia do gier działające z zewnętrznym ekranem wyświetlającym lub monitorem, urządzenia
do ładowania baterii, urządzenia do namierzania dźwięku [sonometry], urządzenia do nauczania, urządzenia do odtwarzania dźwięku,
urządzenia do pomiarów precyzyjnych, urządzenia do przetwarzania
informacji, urządzenia do rejestrowania dźwięku, urządzenia do rejestrowania przebiegu zjawisk czasowych, urządzenia do zdalnego sterowania, urządzenia pomiarowe, zespoły nadawcze [telekomunikacja], aplikacje komputerowe do pobrania, audiowizualne urządzenia
dydaktyczne [do nauczania], chipy [układy scalone], oprogramowanie gier, oprogramowanie gier komputerowych do pobrania, roboty
edukacyjne, sprzęt peryferyjny do komputerów, 28 gry, gry automatyczne inne niż do użytku z zewnętrznym ekranem lub monitorem,
urządzenia do gier inne niż przy stosowane do użytku z zewnętrznym ekranem lub monitorem, pojazdy [zabawki], zabawki, zabawki
ruchome, przenośne gry i zabawki posiadające funkcje telekomunikacyjne, roboty zabawkowe, 41 nauczanie indywidualne, udostępnianie obiektów i sprzętu rekreacyjnego, udostępnianie publikacji
elektronicznych, nie do pobrania, usługi edukacyjne świadczone
przez szkoły, usługi gier oferowane w systemie on-line za pośrednictwem sieci komputerowej, usługi szkoleniowe zapewniane przy
pomocy symulatorów, usługi w zakresie oświaty [nauczanie], wynajem urządzeń do gier, wypożyczanie zabawek, nauczanie, nauczanie
i szkolenia w dziedzinie biznesu, przemysłu i technologii informacyj-
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nej, 42 badania techniczne, analizy systemów komputerowych, prace badawczo-rozwojowe dla osób trzecich], elektroniczna konwersja
danych lub programów, inżynieria techniczna, doradztwo w zakresie
sprzętu komputerowego, programowanie komputerów, kontrola jakości, konwersja danych lub dokumentów w formę elektroniczny, odzyskiwanie danych komputerowych, aktualizacja oprogramowania
komputerowego, doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego, instalacje oprogramowania komputerowego, konserwacja
oprogramowania komputerowego, poszukiwania [analizy, pomiary],
powielanie oprogramowania komputerowego, projektowanie systemów komputerowych, stylizacja [wzornictwo przemysłowe], projektowanie opakowań, testowanie materiałów, testowanie pojazdów,
usługi związane z projektowaniem graficznym [sztuka], tworzenie
i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich, wypożyczanie komputerów, wypożyczanie oprogramowania komputerowego,
wzornictwo przemysłowe, aktualizowanie oprogramowania komputerowego, badania naukowe, dostarczanie informacji o technologii
komputerowej i programowaniu za pośrednictwem strony internetowej, oprogramowanie jako usługa [SaaS], platforma jako usługa
[PaaS], programowanie komputerów, projektowanie oprogramowania komputerowego, tworzenie platform komputerowych, usługi
konsultacyjne w dziedzinie technologii informacyjnej.

(111) 332188
(220) 2020 05 29
(210) 514095
(151) 2020 11 17
(441) 2020 08 03
(732) MEDSENGER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź (PL)
(540) (znak słowny)
(540) medsenger
(510), (511) 44 usługi medyczne w zakresie wydawania orzeczeń
lekarskich na odległość, usługi informacji medycznej świadczone
za pośrednictwem Internetu, usługi medyczne, usługi opieki medycznej, usługi informacji w zakresie opieki medycznej, usługi poradnictwa medycznego, usługi pomocy medycznej, usługi informacji
medycznej.
(111) 332189
(220) 2020 05 29
(210) 514099
(151) 2020 11 17
(441) 2020 08 03
(732) MEDSENGER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Mij Likar
(510), (511) 44 usługi medyczne w zakresie wydawania orzeczeń
lekarskich na odległość, usługi informacji medycznej świadczone
za pośrednictwem Internetu, usługi medyczne, usługi opieki medycznej, usługi informacji w zakresie opieki medycznej, usługi poradnictwa medycznego, usługi pomocy medycznej, usługi informacji
medycznej.
(111) 332190
(220) 2020 06 10
(210) 514597
(151) 2020 12 18
(441) 2020 08 03
(732) RAK AGATA, Studzienice (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Wilk Miejski
(510), (511) 18 wyroby rymarskie, bicze i ubrania dla zwierząt, obroże, smycze dla zwierząt.
(111) 332191
(220) 2020 07 03
(210) 515566
(151) 2020 12 03
(441) 2020 08 17
(732) KOSOWSKA-KORNIAK EWA O-MEDIA DR EWA KOSOWSKAKORNIAK, Ozimek (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) szkoła mediacji
(540)

(591) niebieski, biały
(531) 02.09.04, 27.05.01, 29.01.12
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(510), (511) 41 szkolenia edukacyjne, szkolenia biznesowe, prowadzenie warsztatów [szkolenia], publikowanie dokumentów z dziedziny szkolenia, nauki, prawa publicznego i spraw socjalnych, nauczanie
i szkolenia, przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenia], szkolenia personelu, usługi szkolenia zawodowego, szkolenia dla dorosłych, usługi szkolenia personelu, szkolenia
w dziedzinie biznesu, szkolenia w zakresie technik komunikacyjnych,
szkolenia z zakresu public relations, szkolenia w zakresie umiejętności biznesowych, szkolenia z zakresu świadczenia usług prawnych,
warsztaty w celach szkoleniowych, szkolenia w zakresie mediacji,
szkolenia w zakresie negocjacji, 45 mediacje, mediacja [usługi prawne], usługi w zakresie mediacji, usługi prawne w zakresie mediacji,
usługi w zakresie mediacji rozwodowej, usługi mediacyjne w sporach małżeńskich, usługi arbitrażu, mediacji i rozstrzygania sporów,
usługi alternatywnego rozwiązywania sporów.

(111) 332192
(220) 2011 05 05
(210) 384949
(151) 2020 09 03
(441) 2011 08 16
(732) JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Kostrzyn (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PYSZNE DANIE
(540)

(591) żółty, czerwony, biały
(531) 08.07.03, 11.03.20, 26.01.02, 26.01.04, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 29 dania na bazie mięsa i ryb, 30 dania na bazie mąki, pierogi.
(111) 332193
(220) 2014 10 08
(210) 434241
(151) 2020 06 25
(441) 2015 01 19
(732) PAKMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Rębków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) pakmar Sp. z.o.o.
(540)

(591) granatowy, biały
(531) 26.11.12, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 16 artykuły papiernicze i introligatorskie, papier, papier
uszlachetniony, papier samoprzylepny, papier laminowany, papier
z obciągiem, etykiety samoprzylepne w arkuszach i rolkach, karton,
karton powlekany, tektura, tektura falista, opakowania z papieru,
kartonu, tektury, folie okienkowe dla poligrafii, do kopert i pudełek,
kleje introligatorskie, kleje do kopert, mikrowoski, hotmelty i dyspersje do laminowania i powlekania, tworzywa sztuczne do pakowania,
opakowania z tworzyw sztucznych, opakowania foliowe, torebki
i worki foliowe, tacki i folie do pakowania, folie wieczkowe, laminowane, metalizowane, folie barierowe, folie do żywności, folie biodegradowalne, folie do pakowania, folie samoprzylepne,, 17 produkty
z tworzyw sztucznych do wytwarzania gotowych towarów, w postaci prętów, płyt folii i tulei, półfabrykaty z tworzyw konstrukcyjnych,
folie do zastosowań technicznych, wyroby z tworzyw sztucznych
w stanie półprzetworzonym, półfabrykaty z tworzyw sztucznych
w postaci prętów, płyt, folii, tulei.

102

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

(111) 332194
(220) 2015 02 27
(210) 439549
(151) 2020 09 25
(441) 2015 06 08
(732) HILDECO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ORIGINAL Polish Vodka
(540)

(591) złoty, czerwony
(531) 01.01.01, 01.01.05, 03.01.02, 03.07.02, 26.01.02, 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 35 promocja sprzedaży napojów alkoholowych (oprócz
piwa) dla osób trzecich, reklama: prasowa, radiowa, telewizyjna, korespondencyjna, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej,
pokazy i wystawy napojów alkoholowych w celach handlowych lub
reklamowych, usługi importowo-eksportowe w zakresie obrotu napojami alkoholowymi (oprócz piwa), rozpowszechnianie materiałów
reklamowych: ulotki, prospekty, druki, próbki, plakaty, gadżety reklamowe.
(111) 332195
(220) 2015 07 10
(210) 444630
(151) 2016 04 28
(441) 2015 10 26
(732) NOWE CENTRUM ADMINISTRACYJNE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KRK NH²
(540)

(591) żółty, pomarańczowy, czerwony, różowy, niebieski, zielony,
szary
(531) 26.03.01, 26.03.04, 26.05.10, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 16 afisze i plakaty z papieru lub kanonu, aktówki, albumy, artykuły biurowe z wyjątkiem mebli, artykuły papiernicze, atlasy,
bloczki do pisania, bloki do pisania, bloki listowe jako papeteria, bloki rysunkowe, broszury, chorągiewki papierowe, emblematy. pieczęcie papierowe, etykiety nie z materiału tekstylnego, formularze jako
blankiety lub druki, fotografie, kalendarze, kanki z życzeniami, karty
pocztowe, katalogi, koperty, mapy, naklejki, naklejki adresowe, nalepki, notatniki i notesy, notesy podręczne, okładki, obwoluty, papier
firmowy, papier do pisania, papier do pakowania, papier z miazgi
drzewnej, pióra, przezrocza, przybory do pisania, ramki do fotografii,
rejestry, księgi główne, segregatory, skoroszyty, skoroszyty na dokumenty, teczki, teczki na dokumenty, torebki do pakowania w postaci kopert lub woreczków z papieru lub tworzyw sztucznych, ulotki,
zakładki do książek. zawiadomienia, zeszyty, znaczki pocztowe oraz
materiały szkoleniowe i instruktażowe z wyjątkiem przyrządów, 18
aktówki, teczki, opakowania ze skóry, parasolki, parasole, parasole
duże, plecaki, szkolne torby, szkolne teczki, szkolne tornistry, torebki, teki, dyplomatki, wizytowniki, 22 torby do pakowania w postaci
kopert lub woreczków z materiałów tekstylnych, 35 promowanie
inwestycji budowlanych, rozwiązań materiałowych, technicznych
i technologicznych, wynajem powierzchni wystawienniczych, przeprowadzanie badań opinii i sondaży, dystrybucja materiałów reklamowych, pozyskiwanie i gromadzenie informacji w postaci kompu-
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terowych baz danych, zarządzanie komputerowymi bazami danych,
gromadzenie i udostępnianie informacji handlowych, impresariat
w działalności artystycznej, reklama, wydawanie broszur i druków
reklamowych, organizowanie działań promocyjnych poprzez organizowanie, obsługę, prowadzenie kongresów i konferencji, seminariów,
zjazdów, spotkań, forum, 37 udostępnianie informacji o budownictwie, 41 udostępnianie informacji o edukacji, organizowanie działań
informacyjnych w zakresie edukacji i szkolenia poprzez organizowanie, obsługę, prowadzenie kongresów i konferencji, seminariów,
zjazdów, spotkań, forum, organizowanie i prowadzenie konkursów,
przygotowywanie serwisów informacyjnych do emisji, wydawanie
materiałów innych niż reklamowe, publikacje inne niż reklamowe,
doskonalenie zawodowe w zakresie administracji, edukacji, ochrony środowiska, budownictwa, nowych technologii, komputerowe
przy gotowanie materiałów do publikacji, organizowanie imprez
rozrywkowych, okolicznościowych i integracyjnych, wynajmowanie
terenów o przeznaczeniu sportowym i rozrywkowym, badania w zakresie edukacji, 42 udostępnianie informacji o ochronie środowiska,
nowych technologiach, usługi w zakresie badań naukowych i technicznych, analizy przemysłowe i usługi badawcze, badania w zakresie
ochrony środowiska naturalnego, nowych technologii.

(111) 332196
(220) 2015 10 09
(151) 2020 08 03
(441) 2016 01 18
(732) MARKETCO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) IMPEL ALPINE SERVICES
(540)

(210) 447904

(591) czerwony, czarny, biały
(531) 05.01.03, 05.01.05, 26.01.03, 26.01.15, 26.11.01, 27.05.01,
29.01.13
(510), (511) 35 profesjonalne doradztwo w zakresie organizowania
i prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, 36 usługi
firm centralnych-head offices i holdingów, usługi holdingów finansowych, usługi trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych, usługi wspomagające działalność finansową, usługi w zakresie
kupna, sprzedaży, wynajmu i dzierżawy nieruchomości własnych
i dzierżawionych, usługi w zakresie zarządzania nieruchomościami wykonywane na zlecenie, 37 usługi porządkowo-czystościowe,
usługi w zakresie sprzątania, czyszczenie budynków na zewnątrz,
czyszczenie budynków od wewnątrz, czyszczenie odzieży, wyrobów
włókienniczych i futrzarskich, wynajem i dzierżawa maszyn i sprzętu zawartych w tej klasie, 44 usługi w zakresie zagospodarowania
terenów zielonych, ogrodnictwa krajobrazowego, usługi w zakresie
pielęgnacji trawników, niszczenia chwastów, chirurgii drzew.
(111) 332197
(220) 2018 07 11
(210) 488116
(151) 2020 10 12
(441) 2020 01 20
(732) ADAMCZYK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) POZYTYWNY GROOMING
(510), (511) 35 sprzedaż książek i publikacji dotyczących psów, sprzedaż akcesoriów dla psów, 41 szkolenia dla psów.
(111) 332198
(220) 2018 10 29
(210) 492141
(151) 2020 09 18
(441) 2018 12 03
(732) WOSANA SPÓŁKA AKCYJNA, Andrychów (PL)
(540) (znak słowny)
(540) OWOCEA
(510), (511) 32 wody mineralne i gazowane oraz inne napoje bezalkoholowe, napoje owocowe i soki owocowe, syropy i inne preparaty
do produkcji napojów.

Nr 3/2021
(111) 332199
(220) 2018 06 28
(151) 2020 10 09
(441) 2020 02 24
(732) SOWA SZYMON, Rybnik (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) optec
(540)
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(210) 492188

(591) szary, pomarańczowy
(531) 27.05.01, 27.05.05, 29.01.12
(510), (511) 9 światłowód, moduły optyczne do przełączników sieciowych, multipleksery oraz demultipleksery światłowodowe, kable
światłowodowe, patchcordy jako światłowodowe kable krosowe,
pigtaile światłowodowe jako światłowody wielomodowe, złącza
do światłowodów.
(111) 332200
(220) 2019 03 04
(151) 2020 09 21
(441) 2019 04 23
(732) FOOD SOCIETA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Società! Food & Friends Forever
(540)

(210) 496707

(531) 27.05.01
(510), (511) 29 desery owocowe, dżemy, ekstrakty do zup, galaretki
mięsne, gotowe dania z mięsa, gotowe posiłki zawierające jajka, gotowe produkty z warzyw, gotowe posiłki zawierające kurczaka, gulasze, hamburgery, hummus, kaszanka, kiełbasy wędzone, koktajle
lodowe, koncentraty zup, konserwy, marynaty, nasiona jadalne, oleje
do gotowania, owoce morza, owoce przetworzone, owoce w syropie,
pasta rybna, pasty przyrządzone z orzechów, pasty rybne, pasztety,
pikle, podroby, potrawy rybne, potrawy mięsne gotowane, produkty
z indyka, produkty z jagnięciny, produkty z owoców morza, przetwory owocowe, ryby przetworzone, sałatki gotowe, sałatki owocowe,
sałatki warzywne, sałatka z kurczaka, sałatka z ikrą ryb cefalowatych,
sałatka ziemniaczana, sałatki podawane na przystawkę, sałatki z roślin strączkowych, warzywa gotowane, warzywa marynowane, warzywa konserwowane, warzywa suszone, wywary i buliony, wywar
z warzyw, zupy, 30 babeczki, bagietki, bajgle, bułki, chleb, ciastka,
cukier, dania na bazie ryżu, dania gotowe zawierające makaron, drób
w cieście, gotowe produkty spożywcze w postaci sosów, gotowe
przekąski na bazie zbóż, gotowe sosy, kanapki, kasze, knedle, krakersy, kuskus, makarony, marynaty, mięsne sosy, muesli, nachos, naleśniki, paszteciki, placki, przekąski na bazie zbóż, przyprawy, quiche,
risotto, rogaliki, sosy do sałatek, sosy jako przyprawy, sushi, tarty, tosty, żywność wytwarzana z opiekanych ziaren zbożowych, żywność
zawierająca kakao, 32 bazy do koktajli bez alkoholu, bezalkoholowe
napoje gazowane, bezalkoholowe wyciągi z owoców, bezalkoholowy jabłecznik, bezalkoholowe napoje niskokaloryczne, lemoniada,
napoje aromatyzowane owocami, napoje energetyzujące, napoje
dla sportowców, napoje izotoniczne, soki, soki warzywne, soki owocowe do użytku jako napoje, woda, 35 administracyjne zarządzanie
przedsiębiorstwami handlowymi, administrowanie dotyczące planowania działalności gospodarczej, administrowanie działalnością
gospodarczą w zakresie franchisingu, administrowanie działalnością
handlową, administrowanie i organizacja usług sprzedaży wysyłkowej, administrowanie odnoszące się do metod sprzedaży, doradztwo
biznesowe, doradztwo i konsultacje w zakresie działalności gospodarczej, dystrybucja materiałów reklamowych, dystrybucja materiałów promocyjnych, zarządzanie w zakresie zamówień w handlu, handlowe usługi doradcze dotyczące franchisingu, handlowe informacje
i porady udzielane konsumentom, konsultacja handlowa, organizowanie imprez, wystaw, targów i pokazów do celów handlowych,
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promocyjnych i reklamowych, pomoc przy zakładaniu przedsiębiorstw w ramach franchisingu, pomoc w zarządzaniu biznesowym
w ramach kontraktu franczyzowego, przetwarzanie danych, reklama, marketing, udostępnianie informacji handlowych, usługi handlu
elektronicznego, mianowicie dostarczanie informacji o produktach
za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych do celów reklamowych i sprzedaży, wynajmowanie powierzchni na cele reklamowe,
zarządzanie biznesowe dla sklepów, 43 bary, bary sałatkowe, usługi
kateringowe, doradztwo kulinarne, herbaciarnie, kawiarnia, koktajlbary, lodziarnie, hotele, hostele i pensjonaty, zakwaterowanie wakacyjne i turystyczne, organizowanie posiłków w hotelach, restauracje,
pizzerie, puby, snack-bary, stołówki, usługi cateringu zewnętrznego,
bary bistro, bary z kanapkami, usługi restauracyjne, udostępnianie
obiektów i sprzętu na zjazdy, udostępnianie pomieszczeń i urządzeń
do obsługi wydarzeń, usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, wynajem pomieszczeń na uroczystości towarzyskie, zapewnianie żywności i napojów w restauracjach.

(111) 332201
(220) 2010 12 08
(151) 2020 05 15
(441) 2011 03 14
(732) Nowak Zofia, Ostrów Wielkopolski (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) K2 TURBO TEMPO
(540)

(210) 378710

(591) czarny, szary, biały, czerwony, granatowy
(531) 18.01.21, 26.11.03, 26.11.07, 26.13.25, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 1 płyny chłodnicze do silników spalinowych, płyny
hamulcowe: chemiczne dodatki uszlachetniające do olejów napędowych, silnikowych i przekładniowych, chemiczne dodatki
uszlachetniające do paliw, preparaty uszczelniające do chłodnic
samochodowych, środki ułatwiające rozruch silników pojazdów, 2
środki do konserwacji elementów gumowych, elementów ze skóry
sztucznej i naturalnej oraz z tworzyw sztucznych, pasta woskowa
do konserwacji i odnawiania lakieru samochodowego, 3 preparaty
do czyszczenia powierzchni zewnętrznych i wewnętrznych pojazdów, zestawy kosmetyków samochodowych, szampony do mycia
samochodów, środki do czyszczenia, mycia, polerowania i woskowania samochodów, środki nabłyszczające do powierzchni samochodowych, płyny do spryskiwaczy szyb samochodowych, środki
do pielęgnacji elementów gumowych, elementów ze skóry sztucznej
i naturalnej oraz z tworzyw sztucznych.
(111) 332202
(220) 2020 03 23
(151) 2020 10 15
(441) 2020 06 22
(732) STRZAŁKA PIOTR NAPAD NA FUNK, Żnin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) napad na funk
(540)

(210) 511727

(591) biały
(531) 01.01.03, 26.01.21, 27.05.01, 29.01.06
(510), (511) 25 odzież, bluzki z krótkimi rękawami, bluzy sportowe,
bluzy z kapturem, koszule, koszulki z nadrukami, koszulki z krótkim
rękawem, nakrycia głowy, 41 organizowanie konferencji, wystaw
i konkursów, produkcja nagrań audio i video oraz produkcja multimedialna i usługi fotograficzne, usługi edukacyjne i instruktażowe,
usługi w zakresie przedstawień na żywo, imprezy kulturalne, impre-
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zy taneczne, kierownictwo artystyczne artystów estradowych, organizacja aktywności edukacyjnych na obozach letnich, organizacja
aktywności kulturalnych na obozach letnich, organizacja i przeprowadzanie imprez rozrywkowych, organizacja i przeprowadzanie aktywności kulturalnych, organizacja imprez kulturalnych i artystycznych, organizowanie imprez muzycznych, organizowanie imprez
tanecznych, organizowanie konkursów, studia tańca, usługi artystów
estradowych, usługi w zakresie kultury.

(111) 332203
(220) 2020 03 17
(210) 511567
(151) 2020 10 13
(441) 2020 05 18
(732) KOWALSKI MARIUSZ, Otwock (PL)
(540) (znak słowny)
(540) WATERWALK PARTNERS
(510), (511) 35 doradztwo dotyczące działalności gospodarczej, usługi doradztwa w zakresie public relations, usługi marketingowe.
(111) 332204
(220) 2020 02 10
(151) 2020 10 13
(441) 2020 06 15
(732) BRODZIAK KAMIL, Ożarów Mazowiecki (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SIMMER
(540)

(210) 510041

(591) biały, czerwony
(531) 26.04.02, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 6 pierścienie metalowe, uszczelki metalowe, 7 pierścienie
smarujące [części maszyn], pierścienie tłokowe, złącza uszczelniające
[części silników], łożyska, łożyska [części maszyn], łożyska do wałów
transmisyjnych, łożyska kulkowe, łożyska przeciwcierne do maszyn,
łożyska z automatycznym smarowaniem, filtry [części maszyn lub
silników], filtry do oczyszczania chłodzącego powietrza, do silników,
paski klinowe do silników elektrycznych i silników, 17 filc izolacyjny,
folie metalowe izolacyjne, materiały na okładziny hamulców, częściowo przetworzone, materiały wyściełające z gumy lub tworzyw
sztucznych, ognioodporne materiały izolacyjne, okładziny do sprzęgieł, papier izolacyjny, pierścienie gumowe, pierścienie uszczelniające, podkładki z gumy lub włókna wulkanizowanego, przewody
giętkie do chłodnic pojazdów, przewody giętkie niemetalowe, tkaniny izolacyjne, tkaniny z włókna szklanego do izolacji, tuleje gumowe do osłony części maszyn, tworzywa sztuczne półprzetworzone,
uszczelki do rur, uszczelnienia przeciw przeciągom w postaci taśm,
uszczelnienia wodoodporne, włókna węglowe inne niż do celów
włókienniczych, włókna z tworzyw sztucznych nie dla włókiennictwa, włókno szklane do izolacji, zawory z kauczuku naturalnego lub
z włókna wulkanizowanego, związki chemiczne do uszczelniania
przecieków.
(111) 332205
(220) 2019 05 15
(210) 499756
(151) 2020 10 09
(441) 2020 03 16
(732) Off-White LLC, White Plains (US)
(540) (znak słowny)
(540) OFF-WHITE
(510), (511) 16 organizery osobiste i terminarze (planifikatory), książki
adresowe, agendy, albumy fotograficzne i ramki, kalendarze, materiały piśmienne, akcesoria na biurko zawierające pojemniki na ołówki, pojemniki i stojaki na spinacze do papieru, spinacze do papieru,
piórniki, gumki do ścierania, ołówki, pióra i długopisy, teczki tematyczne (portfolia), zakładki do książek, papier do pakowania prezentów, kartonowe pudełka na prezenty, bibułki do pakowania, torby
na zakupy z papieru, serwetki, reprodukcje obrazów, odbitki na płótnie, naklejki, 21 przybory do wypieków, formy do ciast i ciastek, stojaki do ciast i ciastek, komplety puszek kuchennych, wyciskarki do cytrusów, łyżki do serwowania [przybory kuchenne lub gospodarstwa
domowego], foremki do wycinania ciasteczek, blachy do pieczenia
ciastek, przybory kuchenne, mianowicie patelnie, garnki, parowniki,
patelnie typu wok, stojaki na ręczniki papierowe, deski do krojenia,
serwisy [zestawy stołowe], talerze, miseczki, dozowniki do mydła
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w płynie, filiżanki, naczynia szklane do napojów, kubki i spodeczki,
dołkownice do jajek, praski do czosnku, tarki do użytku domowego, przybory do użytku w gospodarstwie domowym, mianowicie
szczypce kuchenne, łopatki, sitka, malaksery, widelce do gotowania,
widelce do podawania, łyżki do gotowania, łyżki do podawania, bloki
na noże, trzepaczki do ubijania piany, miksery nieelektryczne [blendery], szufelki kuchenne, przesiewacze [sita], cedzaki, durszlaki, chochle, wałki do ciasta, tace na posiłki, podajniki na serwetki do użytku
domowego, dozowniki do ręczników papierowych, dzbanki, młynki
do soli i pieprzu, solniczki i pieprzniczki, naczynia do serwowania
potraw, mydelniczki, półeczki na przyprawy, czajniczki do herbaty,
tace do użytku domowego, nie z metalu, wazony, świeczniki, rękawice kuchenne, akcesoria łazienkowe, mianowicie uchwyty do kubków
toaletowych, otwieracze do butelek [elektryczne i nieelektryczne],
flakony na perfumy, pudełka na pigułki do użytku osobistego, 24
tkaniny i wyroby tekstylne, mianowicie bielizna stołowa i pościelowa, tekstylne artykuły kąpielowe, pościel, prześcieradła na łóżka,
poszewki na poduszki [dekoracyjne], poszewki na poduszki [do spania], koce, kołdry, poszewki na kołdry, lambrekiny, narzuty, pokrycia
na materace, ręczniki, myjki do twarzy, ściereczki toaletowe [do mycia się], zasłony, chusteczki do nosa, tapiserie, tekstylne maty łazienkowe, tkaniny bawełniane, tkaniny na obicia i zasłony, kaskady z materiałów, 27 dywany i chodniki, dywaniki, maty tekstylne podłogowe
do użytku w domu, ścienne materiały dekoracyjne, nietekstylne,
maty do kąpieli z tworzywa sztucznego lub gumy, ścienny pasek wykończeniowy, bordiura ścienna, wykładziny o twardej powierzchni
do podłóg, pokrycia ścienne winylowe lub z tworzyw sztucznych,
maty do jogi, 34 popielniczki, zapalniczki, zapałki, papierosy elektroniczne, substytuty papierosów na bazie roślin, nie do celów leczniczych, ustniki do cygar, filtry do papierosów, fajki, gilotynki do cygar,
tabakierki, woreczki na tytoń, papierośnice, akcesoria do fajek.

(111) 332206
(220) 2019 05 15
(210) 499787
(151) 2020 10 09
(441) 2020 01 27
(732) PĘK LECH PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE,
Konikowo (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) HH HOLIDAY HOMES
(540)

(531) 26.03.23, 27.05.01, 07.01.24
(510), (511) 19 domy mobilne, budynki wolnostojące przenośne.
(111) 332207
(220) 2013 11 28
(210) 422037
(151) 2020 06 01
(441) 2014 03 17
(732) VIVE TEXTILE RECYCLING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kielce (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) vive Textile Recycling
(540)

(591) czarny, niebieski, szary
(531) 26.11.01, 26.11.05, 26.13.25, 27.05.01, 29.01.13
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(510), (511) 16 opakowania z tworzyw sztucznych zawarte w tej klasie, 18 paski i torby ze skóry i skóropodobne, galanteria skórzana
i skóropodobna, 21 pakuły czyszczące, czyściwo, 24 bielizna pościelowa, obrusy, serwetki, ręczniki, ścierki, koce, pledy, firany, zasłony,
narzuty, pokrowce, 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, 35 usługi
rachunkowości, analizy kosztów, wypożyczania maszyn i urządzeń
biurowych, doradztwa w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, rekrutacja personelu, usługi prowadzenia rachunkowości
i doradztwa w tym zakresie, usługi kadrowe, usługi prowadzenia
sprzedaży detalicznej, hurtowej oraz poprzez Internet w zakresie
artykułów spożywczych i przemysłowych, 36 wynajmowanie nieruchomości na własny rachunek, 39 usługi pakowania towarów, usługi
wypożyczania samochodów, usługi składowania towarów, usługi
towarowego transportu samochodowego i przeładunku towarów,
40 usługi unieszkodliwiania odpadów, usługi sortowania odpadów
i złomu.

(732) PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE ASTER SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wiry (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ASTER
(540)

(111) 332208
(220) 2014 02 05
(210) 424525
(151) 2020 10 06
(441) 2014 05 26
(732) POLKOMTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) smartdom-oszczędzanie przez dodawanie
(510), (511) 39 usługi w zakresie przesyłania i dystrybucji energii,
w szczególności elektrycznej i cieplnej, zaopatrywanie w energię,
w szczególności elektryczną i cieplną, dystrybucja i zaopatrywanie
w wodę, usługi zaopatrywania w parę wodną i gorącą wodę, usługi
związane z odprowadzaniem ścieków, usługi związane z wywozem
śmieci, pośrednictwo w zakresie ww. usług, zarządzanie dostępem
i korzystaniem z ww. usług, informacja o ww. usługach, 44 usługi
medyczne, usługi opiekuńcze, pośrednictwo w zakresie ww. usług,
zarządzanie dostępem i korzystaniem z ww. usług, informacja o ww.
usługach, 45 usługi w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony osób i mienia, usługi ochroniarskie, doradztwo w sprawach bezpieczeństwa, pośrednictwo w zakresie ww. usług, zarządzanie dostępem i korzystaniem z ww. usług, informacja o ww. usługach.

(591) czerwony, niebieski
(531) 26.03.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 1 płyny: do chłodnic, hamulcowe, do napędów automatycznych, do obwodów hydraulicznych, do układów kierowniczych
ze wspomaganiem, środki chemiczne do zapobiegania i powstrzymywania korozji, 2 środki antykorozyjne, oleje przeciwrdzewne, powłoki zabezpieczające podwozia pojazdów, taśmy antykorozyjne, 3
kosmetyki samochodowe, płyny do spryskiwaczy, środki czyszczące,
środki czyszczące i pielęgnujące do samochodów, 4 oleje przemysłowo-napędowe, smary, paliwa, parafiny, 12 akcesoria samochodowe, a w szczególności: bagażniki, ciężarki (lokalne) do wyważania
kół, kierunkowskazy, klaksony, kolce do opon, korki wlewu do paliw i chłodnic, lusterka wsteczne, pasy bezpieczeństwa, pokrowce
na siedzenia, łańcuchy na opony, wycieraczki, 35 usługi sprzedaży
detalicznej, hurtowej, internetowej, katalogowej, wysyłkowej oraz
poprzez ofertę bezpośrednią towarów: motoryzacyjne-oleje, smary,
parafiny, płyny, chemia, kosmetyki, części zamienne i akcesoria, środki czyszczące i konserwujące, paliwa.

(111) 332209
(220) 2014 02 05
(151) 2020 10 06
(441) 2014 05 26
(732) POLKOMTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) smart Dom
(540)

(210) 424528

(111) 332211
(220) 2016 09 28
(210) 462080
(151) 2020 10 23
(441) 2016 11 21
(732) JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA,
Kostrzyn (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MIODZIAKI
(540)

(591) ciemnofioletowy
(531) 27.05.01, 29.01.05
(510), (511) 30 płatki śniadaniowe, owsianka, batony zbożowe i energetyczne.
(591) czerwony, biały
(531) 07.03.11, 26.03.01, 26.04.01, 26.04.04, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 39 usługi w zakresie przesyłania i dystrybucji energii,
w szczególności elektrycznej i cieplnej, zaopatrywanie w energię,
w szczególności elektryczną i cieplną, dystrybucja i zaopatrywanie
w wodę, usługi zaopatrywania w parę wodną i gorącą wodę, usługi
związane z odprowadzaniem ścieków, usługi związane z wywozem
śmieci, pośrednictwo w zakresie ww. usług, zarządzanie dostępem
i korzystaniem z ww. usług, informacja o ww. usługach, 44 usługi
medyczne, usługi opiekuńcze, pośrednictwo w zakresie ww. usług,
zarządzanie dostępem i korzystaniem z ww. usług, informacja o ww.
usługach, 45 usługi w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony osób i mienia, usługi ochroniarskie, doradztwo w sprawach bezpieczeństwa, pośrednictwo w zakresie ww. usług, zarządzanie dostępem i korzystaniem z ww. usług, informacja o ww. usługach.
(111) 332210
(151) 2020 07 03

(220) 2014 03 29
(441) 2014 07 07

(210) 426748

(111) 332212
(220) 2017 09 18
(210) 476615
(151) 2020 10 15
(441) 2020 06 22
(732) BIELENDA KOSMETYKI NATURALNE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Kraków (PL)
(540) (znak słowny)
(540) WHITE CARBON
(510), (511) 3 kosmetyki nie do celów leczniczych.
(111) 332213
(220) 2017 09 20
(210) 476693
(151) 2020 10 15
(441) 2020 06 22
(732) BIELENDA KOSMETYKI NATURALNE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Kraków (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Błękitny Węgiel
(510), (511) 3 kosmetyki nie do celów leczniczych.
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(111) 332214
(220) 2017 10 20
(151) 2020 10 14
(441) 2020 06 01
(732) ORLEN OIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PLATINUM GEAR
(540)
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(210) 478042

(591) biały, czerwony, srebrny, czarny, brązowy, szary
(531) 26.04.06, 26.04.12, 26.04.16, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.15,
15.07.09, 15.07.19
(510), (511) 4 oleje przekładniowe.
(111) 332215
(220) 2018 03 20
(210) 483779
(151) 2018 10 02
(441) 2018 06 18
(732) TADAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Jasin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TaDAR Sztuka Gotowania
(540)

(531) 11.03.18, 27.05.01
(510), (511) 8 czerpaki [narzędzia ręczne], dopasowane pudełka
na sztućce, japońskie noże kuchenne do siekania, jednorazowe łyżki,
jednorazowe noże, jednorazowe widelce, komplety sztućców w pudełku, komplety sztućców wykonane z metali szlachetnych, konserwy (noże do otwierania-) nieelektryczne, krajalnice chleba [ręcznie
obsługiwane], krajalnice do chleba [obsługiwane ręcznie], krajalnice
do frytek, krajalnice do owoców, krajalnice spiralne do warzyw, o napędzie ręcznym, krajarki do ciasta, krajarki do jaj, nieelektryczne, krajarki do sera, krajarki do sera, nieelektryczne, krajarki do sera [ręcznie
obsługiwane], krajarki obsługiwane ręcznie, łyżeczki do herbaty, łyżeczki do kawy, łyżki [chochle do win], łyżki do grejpfrutów, łyżki
do zupy, łyżki stołowe ze stali nierdzewnej, łyżki, widelce i noże stołowe z tworzyw sztucznych, łyżki, widelce i noże stołowe dla dzieci,
łyżki z tworzyw ulegających biodegradacji, mandoliny do krojenia
warzyw, mandoliny kuchenne, narzędzia do cięcia pizzy, nieelektryczne krajarki do produktów spożywczych, nieelektryczne noże
kuchenne, nieelektryczne przyrządy do krojenia czosnku, nieelektryczne szatkownice do rozdrabniania czosnku, noże ceramiczne,
noże do chleba [obsługiwane ręcznie], noże do czyszczenia ryb, noże
do filetowania, noże do krojenia mięsa, noże do masła, noże do obierania, noże do otwierania ostryg, noże do owoców, noże do pizzy,
noże do serów, noże do usuwania rybich łusek, noże do użytku domowego, noże go grejpfrutów, noże kucharskie, noże kuchenne,
noże kuchenne do krojenia ryb, noże kuchenne do obierania, noże
kuchenne o cienkich ostrzach, noże ręczne do krojenia mięsa
do użytku domowego, noże stołowe, noże stołowe ze stali nierdzewnej, noże, widelce, łyżki, noże z tworzyw ulegających biodegradacji,
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nożyce do drobiu, nożyczki do użytku kuchennego, nożyki do smarowania [sztućce], obieraczki do owoców, nieelektryczne, obieraczki
do warzyw, nieelektryczne, obieraczki ziemniaków [ręczne], otwieracze do puszek [nieelektryczne], wykrajarki do pizzy nieelektryczne,
przyrządy do dekantacji cieczy [narzędzia ręczne], przyrządy do usuwania rybich łusek, pudełka przystosowane do sztućców, ręczne narzędzia do rąbania, ręczne przyrządy do krojenia ciasta na makaron,
ręczne rozdrabniacze do warzyw, ręczne szatkownice kuchenne,
ręczne tasaki do warzyw, rękojeści noży, rozdrabniacze do warzyw,
sztućce, sztućce dla dzieci, sztućce z tworzyw ulegających biodegradacji, tasaki do mięsa [tasaki rzeźnicze], tasaki [noże], tłuczki [narzędzia ręczne], ubijaki [narzędzia], urządzenia do krojenia jajek, widelce, widelce do fondue, widelce do ryb, widelce do ślimaków, widelce
i łyżki, widelce sałatkowe, widelce stołowe ze stali nierdzewnej, widelce z tworzyw ulegających biodegradacji, wydrążacze do owoców,
wydrążacze do warzyw, wykrajarki do pizzy nieelektryczne, zastawa
stołowa jednorazowego użytku wykonana z tworzyw sztucznych
[sztućce], 20 dekoracje do ciast wykonane z tworzyw sztucznych, dekoracje wiszące [ozdoby], dekoracje z tworzyw sztucznych do ciast,
dekoracyjne płyty ścienne [meble] nietekstylne, figurki drewniane,
figurki miniaturowe, poduszki, haczyki na ubrania, haki do wieszaków stojących na ubrania, haki do wieszania płaszczy, niemetalowe
wieszaki do odzieży, pokrowce na ubrania, pręty do wieszania ubrań,
stojaki na ubrania, wieszaki do ubrań, wieszaki l haczyki na ubrania,
wieszaki stojące do ubrań, kosze do przechowywania [meble], kosze
ozdobne wykonane z drewna, kosze z pokrywką, kosze z pokrywką
do przenoszenia rzeczy, koszyki piknikowe [nie wyposażone], koszyki
wiklinowe, podręczne koszyki na zakupy do użytku w supermarketach, nie z metalu, wiszące kosze na kwiaty z materiałów niemetalowych, wyroby wikliniarskie, beczki na wino niemetalowe, niemetalowe beczułki, szkatułki, artykuły porcelanowe do celów dekoracyjnych,
bibeloty wykonane ze szkła [ozdoby], bibeloty z porcelany, ceramiczne
ozdoby, emaliowane pudełka, figurki z porcelany, ceramiki, gliny, terakoty lub szkła, naczynia obiadowe z porcelany, naczynia stołowe wykonane z porcelany, ozdoby szklane, porcelana, porcelanowa zastawa
stołowa, pudełka ceramiczne, pudełka szklane, pudełka z emalii, pudełka z porcelany, wyroby porcelanowe, donice na rośliny, doniczki
do roślin, konewki, kosze na rośliny, miski na kwiaty, misy na dekoracje kwiatowe, misy na kwiaty z metali szlachetnych, misy na rośliny,
osłony na doniczki nie z papieru, podpórki, uchwyty do kwiatów i roślin [układanie kwiatów], podstawki do doniczek, pojemniki na kompost do użytku domowego, pojemniki na kwiaty, rękawice ogrodnicze, sitka do konewek, spryskiwacze, stojaki do roślin, tace
do wysiewu nasion, uchwyty na doniczki na kwiaty, wazony, zraszacze, kosze na papier, kosze na śmieci, pojemniki na śmieci i odpadki,
wiadra na śmieci, atomizery do użytku w gospodarstwie domowym,
dozowniki do detergentów, dozowniki mydła, druciaki metalowe,
gąbki, gumowe rękawiczki do gospodarstwa domowego, gumowe
zbieraki [ręczne] do czyszczenia okien, kije do mioteł (niemetalowe-),
kominki do olejków zapachowych, końcówki do mopów, lejki, materiały do polerowania [ściereczki], miotełki do kurzu, miotły, miseczki,
misy, mopy, mopy obrotowe, narzędzia do czyszczenia, ręczne, naturalne gąbki morskie, nieelektryczne szczotki do dywanów, nieelektryczne trzepaczki do dywanów, obrotowe suszarki do bielizny, odkurzacze nieelektryczne, podgrzewacze zapachowe [inne niż
elektryczne], przepychaczki do czyszczenia odpływu, rękawice
do użytku domowego, rolki do usuwania kłaczków, ściereczki
do czyszczenia, ścierki, skrobaczki do użytku domowego, skrobaki
do grilla [artykuły czyszczące], stojaki na szczotki klozetowe, szczoteczki do higieny osobistej, szczotki, szmatki do czyszczenia, szmaty
do podłóg, szufelki do zamiatania, teleskopowe przyrządy do mycia
okien, trzonki mioteł, uchwyty do szczotek, uchwyty na gąbki, wiadra do użytku w gospodarstwie domowym, wiadra z tworzyw
sztucznych, wiadra z wyciskarkami do mopów, wyciskacz do mopów
[nakładka na wiadra], zbieraki wody z szyb [do celów domowych],
zestawy szczotek toaletowych, zmiotki do kurzu, skarbonki, 21 aeratory do wina, artykuły gospodarstwa domowego, balony szklane
[pojemniki], bidony [puste], biodegradowalne filiżanki, biodegradowalne kubki, biodegradowalne miski, biodegradowalne tacki, biodegradowalne talerze, blachy do pieczenia ciastek, blachy do pieczenia
[nieelektryczny sprzęt kuchenny], bloki na noże, brytfanny, buteleczki, butelki, butelki izolowane, termosy, butelki shakery sprzedawane
puste, butle szklane, cedzaki, ceramiczna zastawa stołowa, ceramiczne serwisy do kawy, ceramika do użytku kuchennego, chochle, cukiernice, czajniczki do herbaty, czajniki nieelektryczne, czajniki
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z gwizdkiem, dekoracyjne słoiki szklane z przykrywką, deski do krojenia, deski do serów, dozowniki do folii samoprzylegającej [inne niż
mocowane na stałe], dozowniki do przypraw, dozowniki do serwetek, dozowniki papieru do celów kuchennych, drewniane szpikulce,
durszlaki do użytku domowego, dzbanki, dzbanki do kawy, dzbanuszki, dziadki do orzechów, ekspresy do kawy, nieelektryczne, elektryczne i nieelektryczne korkociągi, filiżanki, flaszki ze szkła, foremki,
formy cukiernicze, formy do pieczenia, formy, foremki [przybory kuchenne], frytkownice nieelektryczne, garnki, garnki do serwowania
potraw, garnki l rondle kuchenne [nieelektryczne], garnki i rondle
przenośne do użytku na kempingu, gąsiory, głębokie naczynia kuchenne, gofrownice do ciast nieelektryczne, grille kempingowe, izolacyjne klosze do przykrywania żywności, jednorazowe pałeczki
do jedzenia, kafeterki, kamienie do pieczenia pizzy, kamienne kostki
do whisky, kandelabry nieelektryczne, karafki [na alkohol], kielichy
do napojów [puchary], kieliszki, kieliszki do jajek, kinkiety nieelektryczne [świeczniki], klipsy do obrusów, kokile [miseczki do zapiekania), korkociągi, kostki lodu wielokrotnego użytku, kosze na chleb,
kosze na pranie, kosze na śmieci z pedałem, koszyki do frytkownic,
koszyki do gotowania na parze, koszyki do pieczywa, koszyki druciane [przybory kuchenne], koszyki piknikowe, kotły, kruszarki do użytku kuchennego, nieelektryczne, kubeczki do karmienia dzieci, kubki,
kubły, kuchenne (przybory-), kufle, łapki do garnków, lejki, literatki,
lodówki przenośne nieelektryczne, łopatki do użytku kuchennego,
łyżki i szumówki kuchenne (przybory), małe patelnie z długą rączką,
manierki, maselniczki, maty do pieczenia, maty do zwijania sushi,
maty na stół, nie z papieru ani materiałów tekstylnych, menażki, metalowe naczynia do przyrządzania lodów i mrożonych napojów, metalowe pudełka obiadowe, mieszadełka, miksery do żywności [nieelektryczne], miski z tworzyw sztucznych [pojemniki dla gospodarstwa
domowego], misy do podawania żywności, młynki do kawy, młynki
do przypraw (nieelektryczne-), moździerze do użytku kuchennego,
naczynia, naczynia do gotowania, naczynia do napojów, naczynia
do pieczenia, naczynia na piknik, naczynia na przystawki i dodatki
do potraw, naczynia obiadowe z porcelany, naczynia szklane do konserwowania żywności, naczynia żaroodporne, naczynia ze szkła, narzędzia do drylowania wiśni, nieelektryczne garnki do duszenia potraw, nieelektryczne maszynki do mięsa, nieelektryczne maszynki
do robienia makaronu, do użytku domowego, nieelektryczne miksery kuchenne, nieelektryczne młynki do kawy, nieelektryczne młynki
do przypraw, nieelektryczne młynki kuchenne, nieelektryczne naczynia do gotowania na wolnym ogniu, nieelektryczne otwieracze
do butelek, nieelektryczne spieniacze mleka do kawy, nieelektryczne szybkowary [garnki ciśnieniowe], nieelektryczne trzepaczki
do ubijania, nieelektryczne urządzenia do rozbijania jajek do użytku
domowego, nieelektryczne urządzenia do wyrobu lodów spożywczych, nieelektryczne wyciskarki do soku, nieelektryczne zaparzacze
do kawy z tłokiem, nieelektryczne zaparzacze do herbaty, obrączki
na serwetki, nie z metali szlachetnych, otwieracze do butelek, otwieracze do butelek zawierające noże, otwieracze do wina, ozdobne wyroby porcelanowe, papierowe foremki do pieczenia, papierowe kubki, parowary nieelektryczne, patelnie, patery, pędzelki cukiernicze,
pieprzniczki, piersiówki, pipety kuchenne, plastikowe pudełka obiadowe, podajniki na serwetki do użytku domowego, podgrzewacze
do butelek dla niemowląt, nieelektryczne, podkładki na stół, nie z papieru ani materiałów tekstylnych, podkładki pod garnki, podkładki
pod szklanki, nie z papieru i nie z tkanin, podkładki porcelanowe pod
szklanki, podstawki do studzenia wypieków, podstawki na odkładane łyżki, podstawki na pojemniki do przypraw, podstawki na świeczki, podstawki na torebki herbaty, podstawki stołowe pod naczynia,
podwójne garnki do gotowania na parze, pogrzewacze na świeczki,
pojemniki chłodnicze (przenośne-), nieelektryczne, pojemniki
do chleba, pojemniki do napojów, pojemniki do przechowywania
żywności, pojemniki do schładzania do napojów, pojemniki do użytku domowego lub kuchennego, pojemniki na jajka z tworzyw sztucznych, do użytku domowego, pojemniki na kanapki, pojemniki na lód,
pojemniki na torby z tworzyw sztucznych, do użytku domowego,
pojemniki na wykałaczki, pojemniki na żywność zatrzymujące ciepło, pojemniki-tacki do zamrażania kostek lodu, pojemniki termoizolacyjne, pojemniki z przegrodami do przechowywania sztućców,
pokrywki do garnków, pokrywki do patelni, pokrywki do rondli, pokrywy na ciasto, półmiski do serwowania potraw, porcelana, porcelana ozdobna, porcelanowa zastawa stołowa, prasa do steków, praski
do ziemniaków, prasy ręczne do wyrobu ciastek, przenośne lodówki,
przenośne pojemniki chłodnicze (nieelektryczne-), przesiewacze,
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sita [przybory gospodarstwa domowego], przybory do nakładania
porcji ciasta, przybory do pieczenia, przybory do podawania miodu,
przybory do użytku w gospodarstwie domowym, przybory do wypieków, przybory kuchenne nieelektryczne, przybory kuchenne z silikonu, przykrywki do dań, przyrządy do krojenia ciasta, przyrządy
do odmierzania ilości spaghetti, pucharki, puszki do przechowywania, ręczne rozdrabniacze do żywności, ręczne suszarki do sałaty,
ręczne wyciskacze do czosnku, rękawice do grilla, rękawice do piecyków, rękawice do piekarnika, rękawice do piekarnika [rękawice kuchenne], rondle, rozdrabniacze do użytku domowego nieelektryczne, rozgniatacze do owoców, rożna [inne niż części urządzeń
do gotowania], ruszty [kuchenne], salaterki, separatory do oddzielania żółtek od białek jaj, serwetniki, serwisy do herbaty, serwisy
do kawy [zastawa stołowa], serwisy [zastawy stołowe], siatki do gotowania, inne niż do mikrofalówek, sita do mąki, sitka do herbaty, sitka
kuchenne, skrobaki (akcesoria kuchenne), słoiki, słoiki, dzbanki szklane, słoiki gliniane, słoje do przechowywania, słoje szklane do konserwowania żywności, słomki do picia, sokowirówki nieelektryczne,
solniczki, sosjerki, spodki nie z metali szlachetnych, stojaczki na przyprawy, stojaki do ciast i ciastek, stojaki do przypraw, stojaki do talerzy, stojaki na babeczki, stojaki na butelki, stojaki na deski do krojenia, stojaki na kwiaty, stojaki na ręczniki kuchenne, stojaki, wieszaki
na kubki, stolnice, suszarki-ociekacze do naczyń, świeczniki, syfony
do śmietany, syfony na wodę gazowaną, szczotki do warzyw z obieraczką, szczypce kuchenne, szejkery do koktajli, szklana zastawa stołowa, szklane naczynia żaroodporne, szklanki bez uchwytów, szkło
[naczynia], szpikulce kuchenne, szpilki kuchenne metalowe, szybkowary nieelektryczne, tace do podawania potraw, tace [gospodarstwo
domowe], talerze, talerze jednorazowego użytku, tarki do celów kuchennych, termoizolacyjne pojemniki na żywność lub napoje, termoizolacyjne torby na żywność lub napoje, termosy do przechowywania napojów, termosy do przechowywania żywności, tłuczki
do użytku kuchennego, torby izotermiczne, torebki z końcówkami
do wyciskania kremu przy dekoracji, tortownice do ciast, trzepaczki
do żywności (nieelektryczne-), tylki i rękawy cukiernicze do dekorowania ciast, ubijaczki nieelektryczne do użytku domowego, uchwyty
do pojemników na napoje, przenośne, uchwyty do szklanek, uchwyty na kubki, uchwyty na kuchenne ręczniki papierowe, uniwersalne
przenośne pojemniki do użytku domowego, urządzenia do schładzania butelek, urządzenia mieszające do domowego użytku, nieelektryczne, wałki do ciasta, wazy do zup, wiaderka do kostek lodu,
wiaderka do szampana, wiadra do płukania, wiadra do użytku w gospodarstwie domowym, widelce do grilla, widelce do mięsa, widelce
do podawania, widelce do podawania makaronu, wyciskacze
do czosnku, wyciskacze do owoców nieelektryczne, do użytku domowego, zastawa stołowa, zdobione wyroby z porcelany, żeliwne
kociołki z pokrywką, zestawy do oliwy i octu, zestawy do przypraw,
zestawy filiżanek do kawy składające się z małych filiżanek i spodków,
zestawy na cukier i śmietankę, zestawy na oliwę, ocet, sól i pieprz,
zestawy pojemniczków na przyprawy, zimne okłady do utrzymywania niskiej temperatury żywności i napojów, jednorazowe ścierki
do kurzu [nakładki] do czyszczenia, nocniki, pojemniki przystosowane do przechowywania przyborów toaletowych, półki na kosmetyki,
półki na mydło do rąk, półki na produkty do mycia ciała, półki z tworzywa sztucznego do wanien, przenośne wanienki dla niemowląt,
przybory kosmetyczne, przybory toaletowe, pudełka na leki
[nie do celów medycznych], szczoteczki do higieny osobistej, szczotki kąpielowe, uchwyty na gąbki, uchwyty na kosmetyki, uchwyty
na papier toaletowy, uchwyty na produkty do mycia ciała, wieszaki
na ręczniki, haczyki do zapinania guzików, klamerki do wieszania
ubrań na sznurze, kosze na pranie, łyżki do butów, łapki na insekty,
podstawki pod żelazka do prasowania, pokrowce na deski do prasowania, suszarki na pranie, wieszaki do suszenia odzieży, 35 organizacja
działalności gospodarczej, promowanie działalności gospodarczej, badania dotyczące działalności gospodarczej, skomputeryzowana promocja działalności gospodarczej, badania dla celów działalności gospodarczej, dostarczanie informacji dotyczących działalności
gospodarczej, porady w zakresie działalności gospodarczej, zbieranie
danych dotyczących działalności gospodarczej, badanie działalności
gospodarczej i rynku, dostarczanie danych dotyczących działalności
gospodarczej, analiza statystyk dotyczących działalności gospodarczej, usługi informacyjne dotyczące działalności gospodarczej, badania w dziedzinie działalności gospodarczej, badania informacji dotyczących działalności gospodarczej, analiza informacji w zakresie
działalności gospodarczej, rozpowszechnianie danych w zakresie
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działalności gospodarczej, badania w zakresie wydajności działalności gospodarczej, prowadzenie pokazów w zakresie działalności gospodarczej, przygotowywanie prezentacji do celów działalności gospodarczej, przygotowywanie wystaw do celów działalności
gospodarczej, przetwarzanie wyników badań dotyczących działalności gospodarczej, skomputeryzowane badania w dziedzinie działalności gospodarczej, gromadzenie statystyk w zakresie działalności
gospodarczej, badania działalności gospodarczej i badania rynkowe,
zarządzanie projektami z zakresu działalności gospodarczej, analizy
ekonomiczne do celów działalności gospodarczej, sporządzanie informacji statystycznych dotyczących działalności gospodarczej,
przeprowadzanie badań w zakresie działalności gospodarczej, analizy i badania dotyczące działalności gospodarczej, usługi informacyjne w zakresie działalności gospodarczej, usługi reklamowe związane
z prowadzeniem działalności gospodarczej, informacja o działalności
gospodarczej i informacja handlowa, przygotowywanie opracowań
projektów dotyczących tematyki działalności gospodarczej, dostarczanie skomputeryzowanych danych w zakresie działalności gospodarczej, badania i pozyskiwanie informacji o działalności gospodarczej, usługi zarządzania i doradcze w działalności gospodarczej,
zarządzanie i doradztwo w sprawach działalności gospodarczej, badania dotyczące działalności gospodarczej, badania opinii publicznej, badania rynkowe, badania w zakresie biznesu, bezpośrednia reklama pocztowa, dostarczanie informacji dotyczących kontaktów
handlowych i biznesowych, fakturowanie, handlowe informacje i porady udzielane konsumentom w wyborze towarów i usług, indeksowanie stron internetowych w celach handlowych lub reklamowych,
informacja o działalności gospodarczej, komputerowe bazy danych,
komputerowe zarządzanie plikami, optymalizacja stron internetowych, organizowanie targów w celach handlowych lub reklamowych, pokazy towarów, prezentowanie produktów w mediach dla
celów sprzedaży detalicznej, projektowanie materiałów reklamowych, promocja sprzedaży dla osób trzecich, publikowanie tekstów
reklamowych, reklama, reklama korespondencyjna, reklama online
za pośrednictwem sieci komputerowej, reklama za pośrednictwem
mediów elektronicznych, w szczególności internetu, reklama zewnętrzna, reklamy radiowe, reklamy telewizyjne, rozpowszechnianie
reklam, reklama w internecie dla osób trzecich, tworzenie tekstów
reklamowych, uaktualnianie materiałów reklamowych, udostępnianie informacji o działalności gospodarczej za pośrednictwem strony
internetowej, usługi importowo-eksportowe, usługi pośrednictwa
w handlu, usługi w zakresie opracowania graficznego do celów reklamowych, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, wystawy w celach
handlowych lub reklamowych, zapewnianie platformy internetowej
dla nabywców l sprzedawców towarów i usług, zarządzanie handlowe w zakresie koncesjonowania dóbr i usług na rzecz osób trzecich,
zarządzanie w zakresie zamówień handlowych, informacja handlowa, zarządzanie działalnością handlową, informacja handlowa wspomagana komputerowo, informacja handlowa [działalność gospodarcza], informacja o działalności gospodarczej i informacja handlowa.

(111) 332216
(220) 2018 10 16
(210) 491642
(151) 2019 04 02
(441) 2018 12 17
(732) MIKAKU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Kościelec (PL)
(540) (znak słowny)
(540) MIKAKU
(510), (511) 29 gotowe dania składające się głównie z mięsa, gotowe
dania warzywne, gotowe posiłki gotowane składające się całkowicie
lub głównie z mięsa, gotowe posiłki składające się głównie z ryb, mięsne nadzienia do ciast, mrożone gotowe posiłki składające się głównie z warzyw, mrożone pakowane przystawki składające się głównie
z owoców morza, mrożone posiłki składające się głównie z mięsa,
potrawy mięsne gotowane, żywność chłodzona składająca się głównie z ryb, dania gotowe suche lub w płynie, zawierające głównie
ryby, 30 ciasto do pieczenia, gotowania i smażenia oraz mieszanki
do jego przygotowywania, dania na bazie ryżu, gotowe potrawy
na bazie ryżu, gotowy lunch w pudełku składający się z ryżu, z dodatkiem mięsa, ryby lub warzyw, mrożone posiłki składające się głównie z ryżu, mrożone produkty z ciasta nadziewane mięsem, pierożki
na bazie mąki, pierożki gyoza, przekąski na bazie ryżu, sushi, zapakowane zestawy obiadowe składające się głównie z ryżu, ale również
z mięsa, ryb lub warzyw.

Nr 3/2021

(111) 332217
(220) 2019 01 23
(210) 495107
(151) 2020 10 23
(441) 2019 03 04
(732) Noris Pharma AG, Zurych (CH)
(540) (znak słowny)
(540) PREVEMAX
(510), (511) 5 suplementy diety dla ludzi, dodatki dietetyczne, lecznicze dodatki do żywności, dodatki odżywcze, dodatki witaminowe,
dietetyczne dodatki do żywności, suplementy dietetyczne i odżywcze, suplementy diety dla ludzi nieprzeznaczone do celów leczniczych, suplementy diety dla niemowląt, suplementy diety dla osób
ze specjalnymi wymaganiami dietetycznymi, suplementy diety i preparaty dietetyczne, suplementy diety składające się z witamin, suplementy ziołowe, suplementy żywnościowe, witaminy i preparaty
witaminowe, wszystkie wyżej wymienione towary dotyczą wyłącznie suplementów diety przeznaczonych do wzmocnienia systemu
immunologicznego.
(111) 332218
(220) 2019 01 23
(210) 495120
(151) 2020 10 14
(441) 2020 03 09
(732) MIKROPOLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków (PL)
(540) (znak słowny)
(540) mikroGóry
(510), (511) 41 usługi wesołych miasteczek, usługi parków rozrywki,
usługi ogrodów zabaw, usługi muzeów jako wystawy sztuki, osiągnięć naukowych, architektury, historii.
(111) 332219
(220) 2019 01 31
(210) 495439
(151) 2020 10 12
(441) 2020 01 27
(732) SALTUS TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ WZAJEMNYCH,
Sopot (PL)
(540) (znak słowny)
(540) SALTUS-Moja PODRÓŻ
(510), (511) 35 usługi w zakresie reklamy i informacji o działalności
gospodarczej, organizowanie, prowadzenie oraz obsługa kampanii
reklamowych i akcji promocyjnych, reklama z wykorzystaniem metod słownych, dźwiękowych, audiowizualnych i multimedialnych
– przeznaczona do transmisji telewizyjnej, radiowej, za pomocą Internetu i sieci komputerowych oraz innych środków komunikacji,
marketing oraz oferowanie usług ubezpieczeniowych, finansowych,
bankowych, usług w zakresie świadczeń i funduszy emerytalnych
poprzez telewizję, radio, Internet i sieci komputerowe oraz inne
środki komunikacji z możliwością złożenia i przyjęcia zamówienia
oraz zawarcia umowy na odległość, organizowanie targów i wystaw
w celu prezentacji i/lub reklamy produktów i usług, badanie rynku
i opinii publicznej, badania i ekspertyzy w dziedzinie działalności
gospodarczej, prognozy ekonomiczne, analizy i zarządzanie kosztami, wycena przedsiębiorstw, działalności gospodarczej, przedsięwzięć gospodarczych i organizacyjnych, pozyskiwanie, kompilacja,
systematyzacja i transkrypcja danych oraz innych materiałów i elementów informacyjnych do elektronicznych baz danych oraz innych
zbiorów informatycznych, przetwarzanie i zarządzanie danymi oraz
innymi materiałami i elementami informacyjnymi elektronicznych
baz danych oraz innych zbiorów informatycznych, wyszukiwanie
danych w plikach komputerowych, elektronicznych bazach danych
oraz innych zbiorach informatycznych,, 36 usługi ubezpieczeniowe,
usługi finansowe, usługi bankowe, informacja, doradztwo i analizy
w sprawach ubezpieczeń, informacja, doradztwo i analizy w sprawach finansowych, informacja, doradztwo i analizy bankowe, inwestycje kapitałowe, usługi i fundusze powiernicze, usługi w zakresie
świadczeń emerytalnych, tworzenie funduszy emerytalnych, 38
emisja programów telewizyjnych i radiowych, łączność i przesyłanie
informacji za pomocą Internetu i sieci komputerowych oraz innych
środków komunikacji, poczta elektroniczna, komunikatory internetowe, internetowe listy i fora dyskusyjne, ogłoszenia elektroniczne,
usługi telekomunikacyjne.
(111) 332220
(220) 2019 01 31
(210) 495441
(151) 2020 10 12
(441) 2020 01 27
(732) SALTUS TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ WZAJEMNYCH,
Sopot (PL)
(540) (znak słowny)
(540) SALTUS-Moje BEZPIECZEŃSTWO
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(510), (511) 35 usługi w zakresie reklamy i informacji o działalności
gospodarczej, organizowanie, prowadzenie oraz obsługa kampanii
reklamowych i akcji promocyjnych, reklama z wykorzystaniem metod słownych, dźwiękowych, audiowizualnych i multimedialnych
– przeznaczona do transmisji telewizyjnej, radiowej, za pomocą Internetu i sieci komputerowych oraz innych środków komunikacji,
marketing oraz oferowanie usług ubezpieczeniowych, finansowych,
bankowych, usług w zakresie świadczeń i funduszy emerytalnych
poprzez telewizję, radio, Internet i sieci komputerowe oraz inne
środki komunikacji z możliwością złożenia i przyjęcia zamówienia
oraz zawarcia umowy na odległość, organizowanie targów i wystaw
w celu prezentacji i/lub reklamy produktów i usług, badanie rynku
i opinii publicznej, badania i ekspertyzy w dziedzinie działalności
gospodarczej, prognozy ekonomiczne, analizy i zarządzanie kosztami, wycena przedsiębiorstw, działalności gospodarczej, przedsięwzięć gospodarczych i organizacyjnych, pozyskiwanie, kompilacja,
systematyzacja i transkrypcja danych oraz innych materiałów i elementów informacyjnych do elektronicznych baz danych oraz innych
zbiorów informatycznych, przetwarzanie i zarządzanie danymi oraz
innymi materiałami i elementami informacyjnymi elektronicznych
baz danych oraz innych zbiorów informatycznych, wyszukiwanie
danych w plikach komputerowych, elektronicznych bazach danych
oraz innych zbiorach informatycznych,, 36 usługi ubezpieczeniowe,
usługi finansowe, usługi bankowe, informacja, doradztwo i analizy
w sprawach ubezpieczeń, informacja, doradztwo i analizy w sprawach finansowych, informacja, doradztwo i analizy bankowe, inwestycje kapitałowe, usługi i fundusze powiernicze, usługi w zakresie
świadczeń emerytalnych, tworzenie funduszy emerytalnych, 38
emisja programów telewizyjnych i radiowych, łączność i przesyłanie
informacji za pomocą Internetu i sieci komputerowych oraz innych
środków komunikacji, poczta elektroniczna, komunikatory internetowe, internetowe listy i fora dyskusyjne, ogłoszenia elektroniczne,
usługi telekomunikacyjne.

(111) 332221
(220) 2019 01 31
(210) 495444
(151) 2020 10 12
(441) 2020 01 27
(732) SALTUS TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ WZAJEMNYCH,
Sopot (PL)
(540) (znak słowny)
(540) SALTUS-Mój DOM
(510), (511) 35 usługi w zakresie reklamy i informacji o działalności
gospodarczej, organizowanie, prowadzenie oraz obsługa kampanii
reklamowych i akcji promocyjnych, reklama z wykorzystaniem metod słownych, dźwiękowych, audiowizualnych i multimedialnych
– przeznaczona do transmisji telewizyjnej, radiowej, za pomocą Internetu i sieci komputerowych oraz innych środków komunikacji,
marketing oraz oferowanie usług ubezpieczeniowych, finansowych,
bankowych, usług w zakresie świadczeń i funduszy emerytalnych
poprzez telewizję, radio, Internet i sieci komputerowe oraz inne
środki komunikacji z możliwością złożenia i przyjęcia zamówienia
oraz zawarcia umowy na odległość, organizowanie targów i wystaw
w celu prezentacji i/lub reklamy produktów i usług, badanie rynku
i opinii publicznej, badania i ekspertyzy w dziedzinie działalności
gospodarczej, prognozy ekonomiczne, analizy i zarządzanie kosztami, wycena przedsiębiorstw, działalności gospodarczej, przedsięwzięć gospodarczych i organizacyjnych, pozyskiwanie, kompilacja,
systematyzacja i transkrypcja danych oraz innych materiałów i elementów informacyjnych do elektronicznych baz danych oraz innych
zbiorów informatycznych, przetwarzanie i zarządzanie danymi oraz
innymi materiałami i elementami informacyjnymi elektronicznych
baz danych oraz innych zbiorów informatycznych, wyszukiwanie
danych w plikach komputerowych, elektronicznych bazach danych
oraz innych zbiorach informatycznych,, 36 usługi ubezpieczeniowe,
usługi finansowe, usługi bankowe, informacja, doradztwo i analizy
w sprawach ubezpieczeń, informacja, doradztwo i analizy w sprawach finansowych, informacja, doradztwo i analizy bankowe, inwestycje kapitałowe, usługi i fundusze powiernicze, usługi w zakresie
świadczeń emerytalnych, tworzenie funduszy emerytalnych, 38
emisja programów telewizyjnych i radiowych, łączność i przesyłanie
informacji za pomocą Internetu i sieci komputerowych oraz innych
środków komunikacji, poczta elektroniczna, komunikatory internetowe, internetowe listy i fora dyskusyjne, ogłoszenia elektroniczne,
usługi telekomunikacyjne.
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(111) 332222
(220) 2019 03 09
(210) 496907
(151) 2020 10 09
(441) 2020 03 23
(732) WYDAWNICTWO BAUER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) OPIEKA nad SENIOREM
(540)

(591) biały, niebieski
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 aloesowe preparaty do celów kosmetycznych, antyperspiranty, aromaty do napojów, barwniki do celów kosmetycznych,
bazy do perfum kwiatowych, błyszczyki do ust, farby do brody, kosmetyki do brwi, ołówki do brwi, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, preparaty do czyszczenia, preparaty do czyszczenia
protez zębowych, preparaty do makijażu, preparaty do depilacji, detergenty do użytku w gospodarstwie domowym, dezodoranty dla
ludzi i zwierząt, mydła dezodoryzujące i dezynfekujące, ekstrakty
kwiatowe do perfum, esencje eteryczne, mydło do golenia, preparaty do golenia, płyny po goleniu, henna, olejek jaśminowy, kadzidełka,
preparaty do usuwania kamienia kotłowego, sole do kąpieli, preparaty
kosmetyczne do kąpieli, woda kolońska, barwniki do ożywiania kolorów, produkty chemiczne do ożywiania kolorów, środki do konserwacji skóry, maseczki kosmetyczne, kosmetyki, preparaty kosmetyczne
do odchudzania, kosmetyki dla zwierząt, kosmetyki upiększające,
kremy kosmetyczne, preparaty do kręcenia włosów, krochmal, środki
do usuwania lakierów, lakiery do paznokci, woda lawendowa, olejek
lawendowy, lotony do celów kosmetycznych, mięta do wyrobów
perfumeryjnych, mleko migdałowe do celów kosmetycznych, mydło
migdałowe, olejek migdałowy, mydła, mydełka, mydła lecznicze, mydła przeciwpotowe, mydła przeciwpotowe do stóp, środki do namaczania bielizny, paski do odświeżania oddechu, olejek różany, olejki
do celów kosmetycznych, olejki do celów perfumeryjnych, olejki toaletowe, pasta do butów, pasty do podłogi i mebli, preparaty do usuwania pasty do podłóg, preparaty do pielęgnacji paznokci, paznokcie sztuczne, preparaty do pielęgnacji jamy ustnej, płyny
do pielęgnacji włosów, wosk do podłogi, preparaty i kremy do polerowania, pomadki do ust, preparaty do prania, preparaty do ochrony
przeciwsłonecznej, preparaty do opalania, preparaty kąpielowe
do celów higienicznych, preparaty kosmetyczne do rzęs, tusze
do rzęs, saszetki zapachowe do bielizny, preparaty kosmetyczne
do pielęgnacji skóry, preparaty do usuwania rdzy, produkty do czyszczenia tapet, produkty perfumeryjne, soda wybielająca, płyny
do spryskiwaczy szyb, suche szampony, szampony, szminki, kleje
do mocowania sztucznych włosów, środki do czyszczenia zębów,
środki do szorowania, środki do mycia, preparaty do czyszczenia,
środki odświeżające powietrze, środki do zmiękczania tkanin, talk
kosmetyczny, toniki kosmetyczne, preparaty do udrażniania rur, waciki-przybory toaletowe, produkty toaletowe, patyczki z watą do celów kosmetycznych, wata do celów kosmetycznych, wazelina do celów kosmetycznych, farby i lakiery do włosów, woda utleniona
do celów kosmetycznych, wosk do depilacji, wywabiacze plam, żele
do wybielania zębów, środki do zmiękczania tkanin, zmywacze
do paznokci, płyny do mycia naczyń, preparaty do usuwania farby,
wywabiacze plam, preparaty oraz środki do mycia, czyszczenia i szorowania-artykuły chemii gospodarczej, 5 aldehydy do celów farmaceutycznych, alginiany do celów farmaceutycznych, jodki alkaliczne
do celów farmaceutycznych, alkohol do celów farmaceutycznych,
alkohol medyczny, preparaty zawierające aloes do celów farmaceutycznych, amalgamaty dentystyczne, anestetyki, antybiotyki, środki
antykoncepcyjne, wata antyseptyczna, środki zmniejszające apetyt
do celów medycznych, tabletki zmniejszające apetyt, apteczki pierwszej pomocy wyposażone, apteczki przenośne wyposażone, herbata
dla astmatyków, środki bakteriobójcze, preparaty bakteriologiczne
do celów medycznych i weterynaryjnych, preparaty bakteryjne
do celów medycznych i weterynaryjnych, preparaty balsamiczne
do celów leczniczych, balsamy do celów leczniczych, batoniki lukrecjowe do celów farmaceutycznych, papierosy beztytoniowe do celów leczniczych, preparaty białkowe do celów medycznych, preparaty biologiczne do celów medycznych i weterynaryjnych, preparaty
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bizmutowe do celów farmaceutycznych, błonnik pokarmowy, borowina do kąpieli, borowina lecznicza, brom do celów farmaceutycznych, estry celulozowe do celów leczniczych, odczynniki chemiczne
do celów medycznych i weterynaryjnych, preparaty chemiczne
do celów farmaceutycznych i medycznych, preparaty chemiczno-farmaceutyczne, chinina do celów medycznych, chinolina do celów
medycznych, chleb dla diabetyków przystosowany do celów medycznych, wyciąg z chmielu do celów farmaceutycznych, majtki i pieluchy dla osób z brakiem kontroli czynności fizjologicznych, chusteczki nasączane płynami farmaceutycznymi, preparaty chemiczne
do testów ciążowych, cukierki do celów medycznych, cementy dentystyczne, lakiery dentystyczne, kleje do protez dentystycznych, detergenty do celów medycznych, środki dezynfekcyjne do celów higienicznych, preparaty diagnostyczne do celów medycznych,
żywność dietetyczna przystosowana do celów medycznych, napoje
dietetyczne do celów medycznych, eliksiry-preparaty farmaceutyczne, preparaty enzymatyczne do celów medycznych i weterynaryjnych,
enzymy do celów medycznych i farmaceutycznych, estry i etery do celów medycznych i farmaceutycznych, preparaty farmaceutyczne, fosforany do celów farmaceutycznych, preparaty farmaceutyczne przeciw łupieżowi, preparaty do sterylizacji gleby, glukoza do celów
medycznych, środki przeciw gorączce, gorczyca do celów farmaceutycznych, olej gorczycowy do celów leczniczych, preparaty do niszczenia grzyba, guma do celów medycznych, balsam gurjunowy
do celów medycznych, preparaty przeciw hemoroidom, herbata
lecznicza, herbaty ziołowe do celów medycznych, majtki higieniczne, opaski higieniczne, podpaski higieniczne, intymne preparaty nawilżające, jod do celów farmaceutycznych, kadzidełka do odstraszania owadów, kamfora do celów medycznych, olejek kamforowy,
karbonyl, sole do kąpieli do celów leczniczych, preparaty terapeutyczne do kąpieli, kąpiele lecznicze, sole do kąpieli mineralnych, kolcowój lekarski do celów medycznych, komórki macierzyste do celów
medycznych, kompresy, olejek koprowy do celów leczniczych, koper
włoski do celów leczniczych, krew do celów medycznych, środki tamujące krwawienie, laktoza do celów farmaceutycznych, napoje
lecznicze, oleje lecznicze, zioła lecznicze, nalewki lecznicze, leki dla
ludzi, leki do celów stomatologicznych i weterynaryjnych, leki
do użytku medycznego, lotony do celów farmaceutycznych, wkładki
ochronne do majtek, majtki menstruacyjne, maści do celów farmaceutycznych, mech irlandzki do celów medycznych, woda melisowa
do celów farmaceutycznych, mięta do celów farmaceutycznych,
środki przeciwmigrenowe, preparaty z mikroelementami dla ludzi
i zwierząt, wody mineralne do celów leczniczych, mleczko pszczele
do celów farmaceutycznych, mleko w proszku dla niemowląt, preparaty przeciwmolowe, moleskin do celów medycznych, woda morska
do celów leczniczych, myrobalan do celów farmaceutycznych, narkotyki, środki nasenne, środki na uspokojenie nerwów, obrączki
przeciwreumatyczne, obroże przeciwpasożytnicze dla zwierząt, płyny do przemywania oczu, środki oczyszczające, preparaty medyczne
do odchudzania, tabletki wspomagające odchudzanie, środki na odciski, maść przeciw odmrożeniom, odświeżacze do ubrań i tkanin,
okłady gorczycowe, tabletki wspomagające opalanie, środki do leczenia oparzeń, materiały opatrunkowe, preparaty dla organoterapii,
zioła do palenia do celów leczniczych, pastylki do celów farmaceutycznych, dziecięce pielucho-majtki, pieluszki dziecięce, pijawki lekarskie, plastry gorczycowe, plastry samoprzylepne, płyny do płukania ust do celów leczniczych, środki medyczne przeciw poceniu się,
płyny do przemywania pochwy, preparaty medyczne na porost włosów, preparaty odświeżające powietrze, preparaty do niszczenia
szkodników, środki przeciwbólowe, środki przeczyszczające, taśmy
przylepne do celów medycznych, lotony dla psów, środki do mycia
psów, korzenie rabarbaru do celów farmaceutycznych, środki przeciw roztoczom, roztwory do szkieł kontaktowych, maści rtęciowe,
olej rycynowy do celów leczniczych, leki seroterapeutyczne, siemię
lniane do celów farmaceutycznych, preparaty farmaceutyczne
do pielęgnacji skóry, mleko słodowe do celów leczniczych, maści
do leczenia oparzeń słonecznych, sporysz do celów farmaceutycznych, sterydy, preparaty do sterylizacji, sulfonamidy, suplementy diety zawierające alginiany, suplementy diety zawierające białko, suplementy diety zawierające siemię lniane, suplementy diety zawierające
drożdże, suplementy diety zawierające glukozę, suplementy diety
zawierające kazeinę, suplementy diety zawierające kiełki pszenicy,
mineralne suplementy diety, odżywcze suplementy diety, suplementy diety zawierające mleczko pszczele, suplementy diety zawierające propolis, białkowe suplementy dla zwierząt, suplementy diety
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dla zwierząt, syropy do użytku farmaceutycznego, szczepionki, tabletki anty oksydacyjne, tabletki do celów farmaceutycznych, woda
termalna, tran, środki trawienne do celów farmaceutycznych, wazelina do celów medycznych i leczniczych, preparaty weterynaryjne,
preparaty witaminowe, wkładki laktacyjne, wywary do celów farmaceutycznych, leki wzmacniające, lekarstwa przeciw zaparciom, preparaty ułatwiające ząbkowanie, materiały do plombowania zębów,
żywność dla niemowląt, 9 urządzenia do przetwarzania informacji,
sprzęt (hardware) do przetwarzania danych, oprogramowanie komputerowe (software) zapisane lub ładowalne, aplikacje-software,
urządzenia do rejestrowania dźwięku, urządzenia do fototelegrafii,
urządzenia do nauczania, aparaty fotograficzne, aparaty kinematograficzne, aparaty radiowe, urządzenia telefoniczne, urządzenia telewizyjne, wideofony, mikroprocesory komputerowe, procesory jako
centralne jednostki przetwarzania, procesory tekstu, procesory, cyklotrony, czytniki kodów kreskowych, czytniki znaków optycznych,
zapisane i niezapisane nośniki dźwięki, obrazu i danych wszelkiego
rodzaju (z wyjątkiem filmów nienaświetlonych), a w szczególności
taśmy, kasety, płyty CD, płyty CD z zapisanymi plikami w formacie
MP3, MP4, dyski D-ROM, dyski wideo, taśmy z danymi, dyski kompaktowe audio i wideo, taśmy audio i wideo, filmy audio i wideo, dyskietki, płyty, uniwersalne dyski cyfrowe DVD i inne cyfrowe nośniki zapisu, urządzenia do zapisywania, transmisji lub odtwarzania dźwięku,
obrazów i danych, optyczne nośniki danych, drukarki komputerowe,
dyktafony, dyski magnetyczne, dyski do rejestracji dźwięku, dyski
optyczne, dyski obliczeniowe, pamięci komputerowe, dystrybutory
dysków komputerowych, etykietki na towarach elektroniczne, filmy
naświetlone, filmy animowane, hologramy, interfejsy komputerowe,
kamery filmowe, kamery wideo zespolone z magnetofonem, kamery
wizyjne, karty inteligentne z układem scalonym, karty z mikroprocesorem, magnetyczne karty identyfikujące, karty magnetyczne kodowane, kodery magnetyczne, komputerowe urządzenia peryferyjne,
komputery, komputery przenośne, komputery przystosowane
do odbioru sygnału telewizyjnego, laptopy, lasery nie do celów medycznych, lornetki, lunety optyczne, lupy optyczne, magnetofony
taśmowe, magnetyczne nośniki danych, maszty antenowe do telefonii bezprzewodowej, maszty do łączności radiowej, modemy, myszy
komputerowe, monitory obrazowe wideo, napędy dyskowe, monitory-hardware komputerowy, monitory-programy komputerowe, nośniki do rejestracji dźwięku, notesy elektroniczne, obwody drukowane, układy scalone, odbiorniki audio-i wideo, odtwarzacze kaset,
odtwarzacze płyt kompaktowych, optyczne nośniki informacji, plotery, chipy, płyty fonograficzne, programy gier komputerowych, programy komputerowe jako software ładowalny, programy komputerowe nagrane, programy komputerowe pozwalające użytkownikom
telewizji na oglądanie lub zakup towarów za pośrednictwem wybranych telewizyjnych kanałów cyfrowych, programy komputerowe
do obsługi telewizji interaktywnej, przezrocza fotograficzne, publikacje elektroniczne w postaci modułów ładowalnych, skanery komputerowe, stacje taśm magnetycznych dla komputerów, sterowniki
informatyczne, sterujące programy komputerowe systemu operacyjnego nagrane, taśmy do nagrywania dźwięku, taśmy magnetyczne,
taśmy wideo, telefony przenośne, telefony przenośne działające
w systemie telefonii komórkowej, karty telefoniczne do automatów
i telefonów komórkowych, karty SIM, translatory elektroniczne kieszonkowe, urządzenia do montażu filmów kinematograficznych,
urządzenia do nawigacji satelitarnej, urządzenia do odbioru przekazu kablowego, satelitarnego i światłowodowego, urządzenia
do nadawania, przekazywania i odbioru działające w systemie telefonii komórkowej, urządzenia współpracujące z komputerami w zakresie przekazywania dźwięku i obrazu, urządzenia nadawcze telefoniczne, urządzenia do wzmacniania dźwięku, tablice ogłoszeń
elektroniczne, kasety audio-wideo, kasety wideo z grami, wideofony,
neony reklamowe, zestawy do odbioru telewizji, dekodery, zestawy
zawierające dekoder i przeglądarkę lub przeglądarkę interaktywną
kanałów telewizyjnych, nagrywarki do zapisywania programów telewizyjnych, nagrane programy/audycje telewizyjne, nagrane programy/audycje radiowe, filmy, nagrania dźwiękowe zapisane/ zarejestrowane w postaci taśm magnetycznych/filmowych, dysków
magnetycznych, dysków optycznych, plików w formacie MP3 i MP4,
z możliwością odtwarzania w komputerach, odtwarzaczach DVD
i CD, maszyny liczące, aplikacje na smartfony, tablety, czytniki elektroniczne i inne urządzenia mobilne lub stacjonarne (ładowalne), publikacje elektroniczne (ładowalne), pliki audio, pliki muzyczne i pliki
obrazów, ładowalne, okulary (optyka), etui na okulary, 16 afisze, pla-
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katy, akwaforty, akwarele, albumy, atlasy, almanachy, prospekty, broszury, czasopisma, periodyki, czcionki drukarskie, odbitki graficzne,
emblematy, pieczęcie papierowe, formularze, druki, blankiety, fotografie, gazety, globusy ziemskie, kalendarze, kalendarze z kartkami
do zdzierania, kartki z życzeniami okolicznościowe, karty muzyczne
z życzeniami, karty pocztowe, katalogi, komiksy, książki, krzyżówki,
katalogi i zeszyty tematycznie związane z rozrywką umysłową, krzyżówkami, rebusami, szaradami, książeczki z krzyżówkami, rebusami
i szaradami, wydawnictwa krzyżówkowe, litografie, makiety architektoniczne, mapy, mapy geograficzne, obrazy, materiały drukowane, materiały piśmienne, podręczniki, przedmioty sztuki litograficznej, przezrocza, publikacje drukowane, reprodukcje graficzne,
rysunki i grafiki związane z rozwiązywaniem krzyżówek, wykroje
do szycia, wzory do haftowania, znaczki pocztowe, artykuły papiernicze, papier, tektura i przedmioty wykonane z tych materiałów,
a mianowicie serwetki papierowe, chusteczki papierowe, papier toaletowy, rolki kuchenne i ręczniki papierowe, materiały introligatorskie, materiały instruktażowe i dydaktyczne (z wyjątkiem aparatów),
materiały biurowe, kalkomanie, kleje do materiałów piśmiennych lub
do celów domowych, materiały przeznaczone dla artystów, pędzle
malarskie, maszyny do pisania, artykuły biurowe (z wyjątkiem mebli),
worki do pakowania, rękawy i worki z papieru, tektury lub z tworzyw
sztucznych, taśmy do maszyn do pisania, 28 przyrządy gimnastyczne, przyrządy do gimnastyki, przyrządy mechaniczne do gimnastyki,
przyrządy stosowane w kulturystyce, rowery treningowe stacjonarne, rolki do stacjonarnych rowerów ćwiczeniowych, trampoliny, 35
organizowanie sprzedaży w trybie aukcji publicznych i aukcji internetowych towarów takich jak: urządzenia do przetwarzania informacji,
urządzenia do rejestrowania dźwięku, urządzenia do fototelegrafii,
dyktafony, dyski magnetyczne, dyski do rejestracji dźwięku, dyskietki, dyski kompaktowe audio-wideo, płyty CD, płyty CD z zapisanymi
plikami w formacie MP3, MP4, płyty DVD, dyski optyczne, dyski obliczeniowe, pamięci komputerowe, filmy naświetlone, filmy animowane, hologramy, interfejsy komputerowe, kamery filmowe, kamery
wizyjne, karty inteligentne z układem scalonym, karty z mikroprocesorem, magnetyczne karty identyfikujące, karty magnetyczne kodowane, kodery magnetyczne, komputery, komputery przenośne,
komputery przystosowane do odbioru sygnału telewizyjnego, laptopy, lornetki, lunety optyczne, lupy optyczne, magnetofony taśmowe,
magnetyczne nośniki danych, monitory obrazowe wideo, napędy
dyskowe, monitory-hardware komputerowy, monitory-programy
komputerowe, nośniki do rejestracji dźwięku, notesy elektroniczne,
obwody drukowane, układy scalone, odbiorniki audio-i wideo, odtwarzacze kaset, odtwarzacze płyt kompaktowych, optyczne nośniki
informacji, plotery, chipy, płyty fonograficzne, programy gier komputerowych, programy komputerowe jako software ładowalny, programy komputerowe nagrane, programy komputerowe pozwalające
użytkownikom telewizji na oglądanie lub zakup towarów za pośrednictwem wybranych telewizyjnych kanałów cyfrowych, programy
komputerowe do obsługi telewizji interaktywnej, przezrocza fotograficzne, publikacje elektroniczne w postaci modułów ładowalnych,
skanery komputerowe, software-oprogramowanie stałe dla komputerów nagrane, sterujące programy komputerowe systemu operacyjnego nagrane, taśmy do nagrywania dźwięku, taśmy magnetyczne,
taśmy wideo, telefony przenośne, telefony przenośne działające
w systemie telefonii komórkowej, karty telefoniczne do automatów
i telefonów komórkowych, karty SIM, translatory elektroniczne kieszonkowe, urządzenia do montażu filmów kinematograficznych,
urządzenia do nawigacji satelitarnej, urządzenia do odbioru przekazu kablowego, satelitarnego i światłowodowego, urządzenia
do nadawania, przekazywania i odbioru działające w systemie telefonii komórkowej, urządzenia współpracujące z komputerami w zakresie przekazywania dźwięku i obrazu, urządzenia nadawcze telefoniczne, urządzenia do wzmacniania dźwięku, tablice ogłoszeń
elektroniczne, kasety audio-wideo, kasety wideo z grami, wideofony,
neony reklamowe, zestawy do odbioru telewizji, dekodery, zestawy
zawierające dekoder i przeglądarkę lub przeglądarkę interaktywną
kanałów telewizyjnych, nagrywarki do zapisywania programów telewizyjnych, nagrane programy/audycje telewizyjne, nagrane programy/audycje radiowe, filmy, nagrania dźwiękowe zapisane/zarejestrowane w postaci taśm magnetycznych/filmowych, dysków
magnetycznych, dysków optycznych, plików w formacie MP3 i MP4,
z możliwością odtwarzania w komputerach, odtwarzaczach DVD
i CD, oraz takich jak: afisze, plakaty, akwaforty, akwarele, albumy, atlasy, almanachy, prospekty, broszury, czasopisma, periodyki, emble-
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maty, fotografie, gazety, globusy ziemskie, kalendarze, kalendarze
z kartkami do zdzierania, kartki z życzeniami okolicznościowe, karty
muzyczne z życzeniami, karty pocztowe, katalogi, komiksy, książki,
krzyżówki, katalogi i zeszyty tematycznie związane z rozrywką umysłową, krzyżówkami, rebusami, szaradami, książeczki z krzyżówkami,
rebusami i szaradami, wydawnictwa krzyżówkowe, litografie, makiety architektoniczne, mapy, mapy geograficzne, obrazy, materiały
drukowane, podręczniki, przedmioty sztuki litograficznej, przezrocza, publikacje drukowane, reprodukcje graficzne, rysunki i grafiki
związane z rozwiązywaniem krzyżówek, usługi agencji eksportowo-importowej, usługi w zakresie badania opinii publicznej, usługi
przeprowadzania sondaży i zbierania opinii na rzecz osób trzecich,
promocja sprzedaży dla osób trzecich, badania w dziedzinie działalności gospodarczej, badania rynku, badania czytelnictwa, doradztwo w zakresie organizowania,-kierowania i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo specjalistyczne w sprawach działalności
gospodarczej, doradztwo w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, ekspertyzy w zakresie działalności gospodarczej, profesjonalne zarządzanie działalnością artystyczną, usługi w zakresie
dokonywania wyceny działalności handlowej, usługi w zakresie dokonywania ekspertyz opłacalności, badania marketingowe, pomoc
w zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi lub handlowymi,
usługi agencji informacji handlowej, informacja o działalności gospodarczej, zdobywanie informacji o działalności gospodarczej w zakresie marketingu i reklamy, pomoc w prowadzeniu i zarządzaniu działalnością gospodarczą, usługi w zakresie opracowywania prognoz
ekonomicznych, pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych, transkrypcja informacji, transkrypcja przekazu, kompilacja informacji w komputerowych bazach danych, systematyzacja informacji w komputerowych bazach danych, komputerowe zarządzanie
plikami, zarządzanie zbiorami informatycznymi, wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych dla osób trzecich, wyszukiwanie
w komputerowych bazach danych, sortowanie danych w bazach
komputerowych, usługi agencji reklamowych, dystrybucja materiałów reklamowych w postaci próbek, druków, prospektów, broszur,
gadżetów reklamowych, bookletów, ogłoszenia prasowe, publikowanie tekstów sponsorowanych, usługi modeli/modelek do celów
reklamowych i promowania sprzedaży, marketing, uaktualnianie materiałów reklamowych, usługi w zakresie rozpowszechnienia ogłoszeń reklamowych, rozlepianie plakatów reklamowych, organizowanie wystaw w celach handlowych lub reklamowych, pokazy towarów,
usługi w zakresie prenumeraty czasopism dla osób trzecich, publikowanie tekstów reklamowych, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, usługi reklamowe i usługi informacyjne dotyczące reklamy,
usługi w zakresie wynajmowania powierzchni na cele reklamowe
(bannery, billboardy), wynajem czasu reklamowego we wszystkich
środkach przekazu, wypożyczanie materiałów reklamowych, usługi
w zakresie przygotowywania reklam prasowych, usługi w zakresie
przygotowywania reklam korespondencyjnych, usługi w zakresie
przygotowywania reklam radiowych, usługi w zakresie przygotowywania reklam telewizyjnych, usługi w zakresie przygotowywania reklam za pośrednictwem sieci komputerowej, organizowanie targów
handlowych i reklamowych, dekoracja wystaw sklepowych, usługi
w zakresie opracowywania edycji tekstów, usługi przeglądu prasy,
tworzenie tekstów reklamowych i sponsorowanych, usługi produkcji
programów/audycji i filmów reklamowych dla telewizji, radia, sieci
globalnej Internet, 38 usługi agencji informacyjnych w zakresie zbierania i rozpowszechniania informacji, usługi agencji prasowych,
przesyłanie informacji drogą elektroniczną i za pośrednictwem sieci
telefonii komórkowej, w tym w formie komunikatów SMS-owych, informacja o telekomunikacji, usługi telekomunikacyjne, usługi emisji
sygnału radiowego i telewizyjnego, usługi rozpowszechniania programów radiowych i telewizyjnych, filmów fabularnych, filmów dokumentalnych, reportaży, widowisk rozrywkowych, widowisk telewizyjnych, zawodów sportowych, programów/ audycji z interaktywnym
udziałem słuchaczy/widzów, usługi rozpowszechniania programów
i informacji za pośrednictwem Internetu, radiofonia, telefonia komórkowa, usługi w zakresie realizowania połączeń telefonicznych,
telewizja kablowa, zlecenia przywoławcze przez radio, telefon lub
inne środki komunikacji elektronicznej, przesyłanie danych przy pomocy terminali komputerowych, usługi w zakresie łączności radiowej, telefonicznej i telegraficznej, obsługa telekonferencji, usługi
w zakresie ogłoszeń elektronicznych, usługi w zakresie przesyłania
poczty elektronicznej, usługi związane z ustalaniem tras połączeń
i połączeń dla telekomunikacji, usługi w zakresie przydzielania użyt-

112

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

kownikowi dostępu do światowej sieci komputerowej za pośrednictwem telekomunikacji, przekaz satelitarny, przesyłanie informacji
tekstowej i obrazowej przy pomocy komputera, usługi w zakresie
realizowania transmisji programów radiowych, usługi w zakresie realizowania transmisji programów telewizyjnych, usługi w zakresie
transmisji danych i teleinformatyki, wypożyczanie urządzeń telekomunikacyjnych, wypożyczanie urządzeń do przesyłania informacji,
pozyskiwanie informacji przy pomocy telefonu i ich rozpowszechnianie, usługi w zakresie łączności telefonicznej, obsługa przekazu
cyfrowego, obsługa przekazu telefonicznego, obsługa systemów
przekazywania dźwięku i obrazu w łączności telefonicznej, usługi
w zakresie łączności przez sieć światłowodów i przez terminale komputerowe, usługi w zakresie przekazu wydawnictw prasowych za pośrednictwem sieci komputerowych i telekomunikacyjnych oraz łączy
satelitarnych i sieci światłowodów, usługi przekazu telewizyjnego
z możliwością wyboru programu, usługi dostarczania informacji on-line, usługi zapewniające dostęp do stron internetowych za pośrednictwem przekazu telewizyjnego, w tym zapewnianie dostępu
do zasobów archiwalnych telewizji, 39 dystrybucja gazet, czasopism
i periodyków, organizowanie podróży i wycieczek w zakresie transportu, zwiedzanie turystyczne, organizowanie transportu pasażerskiego, organizowanie transportu podróżnych, 41 porady w zakresie
edukacji i kształcenia, edukacja społeczeństwa w zakresie ochrony
naturalnego środowiska człowieka i odpowiedzialności ekologicznej, w tym publikowanie wydawnictw edukacyjnych w zakresie
ochrony przyrody, naturalnego środowiska człowieka, konserwacji
terenów zielonych, informacja o edukacji, usługi studiów filmowych,
produkcja filmów, fotoreportaże, usługi studia nagrań, informacja
o imprezach rozrywkowych i rekreacji, usługi klubowe w zakresie
rozrywki i nauczania, organizowanie i obsługa konferencji, kongresów, organizowanie konkursów edukacyjnych lub rozrywkowych,
organizowanie konkursów tematycznych, organizowanie konkursów
piękności, organizowanie i prowadzenie pracowni specjalistycznych
w zakresie szkoleń, organizowanie i prowadzenie seminariów, sympozjów i zjazdów, organizowanie rozrywkowych widowisk telewizyjnych, organizowanie programów/audycji z udziałem interaktywnym
widzów/słuchaczy, publikowanie książek, gazet, czasopism i periodyków, publikowanie tekstów innych niż reklamowe, publikacja elektroniczna on-line książek i periodyków, pokazy w ramach kształcenia
praktycznego, usługi w zakresie publikowania wydawnictw podręcznych i malej poligrafii komputerowej, montaż taśm wideo, montaż
programów radiowych i telewizyjnych, nagrywanie filmów na taśmach wideo, obsługa publikacji elektronicznych on-line nieprzesyłalnych, organizowanie wystaw z dziedziny kultury i edukacji, organizowanie imprez rozrywkowych, konkursów i plebiscytów,
organizowanie imprez połączonych z wręczaniem nagród i wyróżnień, organizowanie spektakli jako usługi impresariatów, produkcja
programów rozrywkowych radiowych i telewizyjnych, przygotowywanie materiałów do programów telewizyjnych o charakterze reklamowym, rozrywkowym, w tym organizowanie telekonkursów, telekrzyżówek, quizów, usługi reporterskie, usługi w zakresie
wykonywania mikrofilmów, usługi w zakresie wykonywania zdjęć,
komputerowe przygotowywanie materiałów do publikacji, organizowanie akcji społecznych związanych z ochroną środowiska prowadzonych w formie akcji edukacyjnych, imprez sportowych, rekreacyjnych, kulturalnych i sportowych, udostępnianie informacji
w Internecie na temat gier komputerowych, gier wideo i informacji
o związanych z nimi produktach, 42 administrowanie stronami komputerowymi, analizy systemów komputerowych, aktualizacja oprogramowania komputerowego, projektowanie oprogramowania
komputerowego, projektowanie systemów komputerowych, doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego, instalacje oprogramowania komputerowego, programowanie komputerowe, konwersja
danych lub dokumentów do postaci elektronicznej, konserwacja
oprogramowania komputerowego, tworzenie i utrzymywanie stron
internetowych dla osób trzecich, usługi artystów grafików, usługi
projektantów mody, usługi w zakresie wzornictwa przemysłowego,
opracowywanie projektów technicznych, przeprowadzanie badań
naukowych w kierunku promowania świadomości publicznej w zakresie ochrony środowiska naturalnego człowieka i odpowiedzialności ekologicznej, sporządzanie raportów naukowych w tym zakresie,
w tym także za pośrednictwem witryny internetowej, usługi udostępniania krajowych i zagranicznych serwerów oraz portali internetowych.
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(111) 332223
(220) 2019 03 27
(210) 497806
(151) 2020 10 13
(441) 2020 03 02
(732) EUROPEJSKA FUNDACJA POMOCY ZADŁUŻONYMEUROLEGAL, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) EUROLEGE
(540)

(591) pomarańczowy, niebieski, biały
(531) 01.01.05, 07.05.05, 07.05.08, 26.01.01, 26.01.13, 26.01.16,
27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 45 usługi prawne, doradztwo prawne, pomoc prawna
pro bono, usługi prawne świadczone przez Internet, usługi prawne świadczone przez telefon, usługi doradcze związane z prawami
konsumenta, przygotowywanie opinii, ekspertyz i analiz prawnych,
sporządzanie pism procesowych, badania prawne, usługi zastępstwa
procesowego w sporach sądowych, reprezentacja przed organami
administracji publicznej, usługi zastępstwa procesowego w postępowaniu egzekucyjnym, usługi prawnego dochodzenia roszczeń
odszkodowawczych, usługi alternatywnego rozwiązywania sporów,
usługi prawne związane z negocjacją kontraktów dla osób trzecich,
obsługa prawna podmiotów gospodarczych, usługi analizy prawnej
oraz konstrukcji prawnej umów i regulaminów, usługi świadczone
przez wykwalifikowanych prawników w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony osób i mienia, sporządzanie testamentów,
doradztwo prawne w dziedzinie opodatkowania.
(111) 332224
(220) 2020 02 04
(210) 509860
(151) 2020 10 12
(441) 2020 03 23
(732) WIDERA MICHAŁ TOMASZ, Zabrze (PL)
(540) (znak słowny)
(540) RETRACTORDB
(510), (511) 9 silniki baz danych, oprogramowanie do serwerów baz
danych, oprogramowanie komputerowe [programy] do zarządzania
bazami danych, oprogramowanie do zarządzania danymi i plikami
oraz do baz danych, oprogramowanie komputerowe do tworzenia
baz do wyszukiwania informacji i danych, programy komputerowe
umożliwiające dostęp, przeglądanie i przeszukiwanie baz danych on-line, elektroniczne bazy danych, oprogramowanie do zarządzania
danymi, oprogramowanie do pobrania do przetwarzania w chmurze, oprogramowanie do uczenia maszynowego, oprogramowanie
do uczenia maszynowego do monitoringu, oprogramowanie związane ze sztuczną inteligencją i nauczaniem maszynowym, oprogramowanie do integracji sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego
w dziedzinie dużych zbiorów danych, oprogramowanie przemysłowe, oprogramowanie użytkowe, do zabezpieczania i kryptografii,
wbudowane oprogramowanie operacyjne, oprogramowanie komputerowych systemów operacyjnych, oprogramowanie do kryptografii, oprogramowanie komputerowe do szyfrowania, użytkowe
oprogramowanie komputerowe do pobrania, oprogramowanie
do transmisji strumieniowej mediów, oprogramowanie dla dostawców rozwiązań cyfrowych [DSP], oprogramowanie do aplikacji i serwerów internetowych, oprogramowanie do operacji wykonywanych
po stronie serwera [server-side], komputerowe oprogramowanie
użytkowe do transmisji strumieniowej audiowizualnych treści medialnych za pośrednictwem Internetu, oprogramowanie, wbudowane oprogramowanie, freeware [oprogramowanie darmowe],
oprogramowanie systemowe i do wspierania systemu oraz oprogramowanie sprzętowe, programy komputerowe [oprogramowanie
do pobrania], oprogramowanie do monitorowania, analizy, kontroli
i prowadzenia operacji w świecie fizycznym, oprogramowanie komputerowe do monitorowania, kontrolowania i przeprowadzania
operacji w świecie rzeczywistym, oprogramowanie komputerowe
do pobrania z globalnych, komputerowych sieci informacyjnych,
oprogramowanie związane z podręcznymi elektronicznymi urządzenia cyfrowymi, oprogramowanie do sztucznej inteligencji do analizy,
oprogramowanie komputerowe do pobrania, przeznaczone do zdalnego monitorowania i analizy, komputerowe bazy danych, serwery
komputerowych baz danych, oprogramowanie do przetwarzania
w chmurze, oprogramowanie do przetwarzania obrazów, grafik, tre-
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ści audio, wideo i tekstu, pobieralne oprogramowanie komputerowe
do transmisji danych, pobieralne oprogramowanie komputerowe
do transmisji informacji.

(111) 332225
(220) 2020 01 16
(151) 2020 10 12
(441) 2020 02 24
(732) WIDERA MICHAŁ TOMASZ, Zabrze (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Pub fn
(540)

(210) 509103

(591) czarny, jasnofioletowy
(531) 27.05.01, 27.05.17, 29.01.12
(510), (511) 9 oprogramowanie komputerowe, komputerowe oprogramowanie użytkowe, oprogramowanie komputerowe umożliwiające wyszukiwanie danych, oprogramowanie komputerowe
do kompresji danych, oprogramowanie komputerowe do przesyłania danych, oprogramowanie komputerowe do celów biznesowych,
oprogramowanie komputerowe do automatyzacji hurtowni danych,
oprogramowanie komputerowe do analizy informacji rynkowych,
oprogramowanie komputerowe do przetwarzania informacji rynkowych, oprogramowanie komputerowe do przetwarzania obrazów
cyfrowych, pobieralne oprogramowanie komputerowe do zarządzania danymi, oprogramowanie komputerowe do monitorowania systemów komputerowych, pobieralne oprogramowanie komputerowe
do transmisji informacji, oprogramowanie komputerowe [programy]
do zarządzania bazami danych, oprogramowanie komputerowe
do przetwarzania plików z muzyką cyfrową, oprogramowanie komputerowe do monitorowania, kontrolowania i przeprowadzania operacji w świecie rzeczywistym, komputerowe oprogramowanie użytkowe do transmisji strumieniowej audiowizualnych treści medialnych
za pośrednictwem Internetu, elektroniczne bazy danych, oprogramowanie do zarządzania danymi i plikami oraz do baz danych, oprogramowanie komputerowe do integracji aplikacji i baz danych, silniki
baz danych, oprogramowanie do serwerów baz danych, programy
komputerowe umożliwiające dostęp, przeglądanie i przeszukiwanie
baz danych on-line, oprogramowanie komputerowe do tworzenia
baz do wyszukiwania informacji i danych, serwery komputerowych
baz danych, wbudowane oprogramowanie, wbudowane oprogramowanie operacyjne, sterowniki urządzeń i oprogramowania wbudowanego w urządzenia, sterowniki urządzeń, sterowniki oprogramowania do urządzeń elektronicznych umożliwiające sprzętowi
komputerowemu i urządzeniom elektronicznym komunikację między sobą, sterowniki dysków twardych, 42 usługi w zakresie technologii informacyjnych, rozwój, programowanie i wdrażanie oprogramowania komputerowego, usługi w zakresie kopiowania i konwersji
danych, usługi kodowania danych, badania dotyczące programów
komputerowych, badania nad oprogramowaniem komputerowym,
badania w zakresie programowania komputerowego, badania projektowe związane z oprogramowaniem, badania w zakresie oprogramowania komputerowego, badania związane z opracowywaniem
oprogramowania komputerowego, badania i doradztwo w zakresie
oprogramowania komputerowego, badania, opracowywanie, projektowanie i ulepszanie oprogramowania komputerowego, badania
w dziedzinie programów i oprogramowania komputerowego, badania związane z opracowywaniem programów i oprogramowania
komputerowego, eksploracja danych, aktualizacja stron głównych
dla osób trzecich, opracowywanie, projektowanie i aktualizacja stron
głównych, projektowanie i aktualizacja stron głównych i stron internetowych, aktualizacja stron głównych do sieci komputerowych, projektowanie i opracowywanie systemów komputerowych, hosting,
oprogramowanie jako usługa oraz wypożyczanie oprogramowania
komputerowego, aktualizacja oprogramowania do urządzeń wbudowanych, projektowanie oprogramowania do urządzeń wbudowanych, projektowanie oprogramowania do przetwarzania sygnałów
cyfrowych, opracowywanie oprogramowania do przetwarzania sygnałów cyfrowych, projektowanie sprzętu do przetwarzania sygnałów cyfrowych, opracowywanie sprzętu do przetwarzania sygnałów
cyfrowych, monitorowanie sygnałów telekomunikacyjnych, analiza
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sygnałów telekomunikacyjnych, testowanie sygnałów telekomunikacyjnych, projektowanie baz danych, opracowywanie baz danych,
projektowanie komputerowych baz danych, instalacja oprogramowania do baz danych, opracowywanie oprogramowania komputerowych baz danych, projektowanie oprogramowania komputerowych baz danych, usługi związane z opracowywaniem baz danych,
programowanie oprogramowania do zarządzania bazami danych,
projektowanie i opracowywanie programów komputerowych baz
danych, badania naukowe prowadzone przy użyciu baz danych, projektowanie i opracowywanie baz danych, programowanie komputerów, programowanie stron internetowych, programowanie animacji
komputerowych, programowanie sprzętu do przetwarzania danych,
programowanie komputerów i projektowanie oprogramowania,
programowanie komputerowe dla osób trzecich, programowanie
programów do przetwarzania danych, programowanie komputerowe w zakresie gier komputerowych, programowanie komputerów
i konserwacja programów komputerowych, programowanie komputerów na potrzeby Internetu, programowanie oprogramowania
do gier komputerowych, programowanie oprogramowania do gier
wideo, programowanie komputerów w dziedzinie medycyny, usługi
doradcze i informacyjne związane z projektowaniem, programowaniem i utrzymywaniem oprogramowania komputerowego, doradztwo techniczne związane z programowaniem komputerów, testowanie oprogramowania komputerowego, opracowywanie i testowanie
oprogramowania, testowanie programów komputerowych.

(111) 332226
(220) 2019 04 03
(151) 2020 10 12
(441) 2020 03 23
(732) MICHALAK GRZEGORZ, Wałbrzych (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) top koszulki pl
(540)

(210) 498249

(591) pomarańczowy, czarny
(531) 26.01.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 25 odzież, odzież damska, odzież męska, odzież dziecięca, T-shirty, koszulki, bluzki, koszule, spodnie, odzież sportowa,
odzież treningowa, bluzy, 35 usługi sklepów detalicznych online
obejmujące odzież, sprzedaż detaliczna lub hurtowa odzieży, odzieży damskiej, odzieży męskiej, odzieży dziecięcej, odzieży dziewczęcej, topów, odzieży sportowej, odzieży treningowej, odzieży do spania, t-shirtów, koszulek, bluzek, 40 nadrukowywanie, na zamówienie,
ozdobnych wzorów na odzież, aplikacja motywów na tkaniny, barwienie odzieży, nadruk wzorów na tkaninach, nadrukowywanie koszulek z krótkim rękawem, nakładanie wykończeń na tkaniny, nakładanie aplikacji na tkaniny, obróbka odzieży poprzez zaprasowanie
na stałe, obróbka powierzchni tekstyliów, usługi druku na tkaninach,
drukowanie na wełnie, drukowanie obrazów na przedmiotach, drukowanie wzorów dla osób trzecich, fotograficzne wytrawianie artykułów odzieżowych, sitodruk.
(111) 332227
(220) 2019 04 11
(210) 498633
(151) 2020 10 15
(441) 2020 03 23
(732) PIZZATOPIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków (PL)
(540) (znak słowny)
(540) WYPIEKANA W MNIEJ NIŻ TRZY MINUTY
(510), (511) 35 pomoc w zarządzaniu działalnością gospodarczą,
handlowe usługi doradcze dotyczące franchisingu, administrowanie
działalnością gospodarczą w zakresie franchisingu, doradztwo w zakresie działalności gospodarczej dotyczące franchisingu, konsultacje
w zakresie działalności gospodarczej dotyczące franchisingu, usługi
doradcze w zarządzaniu w zakresie franchisingu, doradztwo dla kadry kierowniczej w zakresie franchisingu, pomoc w zakresie działalności gospodarczej dotycząca franchisingu, pomoc przy zakładaniu
przedsiębiorstw w ramach franchisingu, udzielanie informacji o działalności gospodarczej dotyczących franchisingu, porady odnośnie
prowadzenia firm w ramach franchisingu, doradztwo i konsultacje
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biznesowe w zakresie franchisingu, doradztwo w zakresie zarządzania przedsiębiorstwami na zasadach franchisingu, pomoc w zarządzaniu przedsiębiorstwami zarządzanymi na zasadach franchisingu,
usługi reklamowe w zakresie działalności gospodarczej dotyczące
franchisingu, wsparcie w dziedzinie zarządzania biznesowego w zakresie franchisingu, pomoc w zakresie działalności gospodarczej
związana z organizowaniem przedsiębiorstw na zasadach franchisingu, negocjowanie umów biznesowych dla osób trzecich, negocjowanie i rozliczanie transakcji handlowych dla osób trzecich, usługi
pośrednictwa w handlu, outsourcing, badania biznesowe, 43 usługi
hotelowe, pensjonaty, motele.

(111) 332228
(220) 2019 04 11
(210) 498630
(151) 2020 10 15
(441) 2020 03 23
(732) PIZZATOPIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków (PL)
(540) (znak słowny)
(540) WYPIEKANA W < 3 MINUTY
(510), (511) 35 pomoc w zarządzaniu działalnością gospodarczą,
handlowe usługi doradcze dotyczące franchisingu, administrowanie
działalnością gospodarczą w zakresie franchisingu, doradztwo w zakresie działalności gospodarczej dotyczące franchisingu, konsultacje
w zakresie działalności gospodarczej dotyczące franchisingu, usługi
doradcze w zarządzaniu w zakresie franchisingu, doradztwo dla kadry kierowniczej w zakresie franchisingu, pomoc w zakresie działalności gospodarczej dotycząca franchisingu, pomoc przy zakładaniu
przedsiębiorstw w ramach franchisingu, udzielanie informacji o działalności gospodarczej dotyczących franchisingu, porady odnośnie
prowadzenia firm w ramach franchisingu, doradztwo i konsultacje
biznesowe w zakresie franchisingu, doradztwo w zakresie zarządzania przedsiębiorstwami na zasadach franchisingu, pomoc w zarządzaniu przedsiębiorstwami zarządzanymi na zasadach franchisingu,
usługi reklamowe w zakresie działalności gospodarczej dotyczące
franchisingu, wsparcie w dziedzinie zarządzania biznesowego w zakresie franchisingu, pomoc w zakresie działalności gospodarczej
związana z organizowaniem przedsiębiorstw na zasadach franchisingu, negocjowanie umów biznesowych dla osób trzecich, negocjowanie i rozliczanie transakcji handlowych dla osób trzecich, usługi
pośrednictwa w handlu, outsourcing, badania biznesowe, 43 usługi
hotelowe, pensjonaty, motele.
(111) 332229
(220) 2019 05 02
(151) 2020 10 13
(441) 2020 04 20
(732) BIZZIT SPÓŁKA AKCYJNA, Katowice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) bizzit
(540)

(210) 499361

(591) czarny, czerwony
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 pozycjonowanie stron internetowych, optymalizacja
stron www, reklama w Internecie, audyty stron, marketing internetowy, marketing cyfrowy, kampanie płatne CPC, usługi SEO/SEM,, 42
projektowanie stron, doradztwo i consulting informatyczny.
(111) 332230
(220) 2019 06 16
(210) 501209
(151) 2020 10 14
(441) 2020 05 25
(732) OGÓLNOPOLSKA GRUPA SZKOLENIOWA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Centrum Profilaktyki i Reedukacji Atelier
(510), (511) 41 edukacja rozrywka, sport, nauczanie i szkolenia,
szkolenia nauczycieli, szkolenia personelu, szkolenia przemysłowe,
szkolenia edukacyjne, szkolenia komputerowe, skomputeryzowane
szkolenia, szkolenia biznesowe, szkolenia dla dorosłych, usługi szkolenia zawodowego, prowadzenie warsztatów [szkolenia], udzielanie
kursów szkolenia zawodowego, zapewnianie kursów szkolenia ustawicznego, szkolenia w zakresie możliwości zatrudnienia, szkolenia
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w zakresie umiejętności biznesowych, usługi w zakresie szkolenia
zawodowego, szkolenia w zakresie kwalifikacji zawodowych, usługi szkolenia w dziedzinie zarządzania, usługi w zakresie szkolenia
nauczycieli, doradztwo w zakresie szkolenia zawodowego, przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenia],
usługi edukacyjne związane ze szkoleniami zawodowymi, usługi
konsultacyjne związane ze szkoleniami pracowników, doradztwo
w zakresie szkolenia i doskonalenia zawodowego, usługi szkolenia
kadry w dziedzinie handlu detalicznego, szkolenia z zakresu stosunków pomiędzy pracodawcami i pracownikami, edukacja i szkolenia
związane z ochroną natury i środowiskiem, nauczanie i szkolenia
w dziedzinie biznesu, przemysłu i technologii informacyjnej, usługi
doradcze w zakresie edukacji i szkolenia kierownictwa i personelu,
publikowanie dokumentów z dziedziny szkolenia, nauki, prawa publicznego i spraw socjalnych, szkolenie w zakresie żywienia [nie medyczne], organizowanie szkoleń w dziedzinie opieki zdrowotnej i żywienia, konferencje (organizowanie i prowadzenie-).

(111) 332231
(220) 2013 10 09
(210) 420097
(151) 2020 06 30
(441) 2014 01 20
(732) KACZMARCZYK EDMUND, KACZMARCZYK MARIUSZ,
JLK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KACZMARCZYK AUTO SERWIS SPÓŁKA CYWILNA, Kielce (PL)
(540) (znak słowny)
(540) VEGGA
(510), (511) 12 hamulce do pojazdów, hamulcowe (okładziny-) do pojazdów, klocki hamulcowe do pojazdów, hamulcowe szczęki do pojazdów, okładziny hamulcowe do samochodów, tarcze hamulcowe
do pojazdów.
(111) 332232
(220) 2016 12 15
(210) 465274
(151) 2018 01 11
(441) 2017 09 18
(732) Home Box Office, Inc., Nowy York (US)
(540) (znak słowny)
(540) CINEMAX
(510), (511) 41 usługi rozrywkowe, a mianowicie programy telewizyjne, dystrybucja programów telewizyjnych, nie do pobrania, przy
pomocy usługi typu transmisja.
(111) 332233
(220) 2018 10 11
(210) 491536
(151) 2019 04 08
(441) 2018 11 26
(732) SOMAPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Chojno (PL)
(540) (znak słowny)
(540) SOMAPOL
(510), (511) 19 drewno konstrukcyjne, drewno laminowane, drewno
kopalniane, drewno wielowarstwowe, drewno fornirowane, podłogi drewniane, płyty drewniane, belki drewniane, panele drewniane,
deski drewniane, drewniane poręcze, płytki drewniane, okładziny
drewniane, drewniane podłogi parkietowe, przenośne konstrukcje
drewniane, elementy konstrukcji z drewna, płyty dachowe [z drewna], płyty wiórowe z drewna, materiały budowlane z drewna, części
z materiałów drewnopodobnych, elementy budowlane z imitacji
drewna, drewno do wytwarzania przedmiotów użytku domowego,
wyroby stolarskie z drewna do wykorzystania w budynkach, drzwi
drewniane, okiennice drewniane, futryny drzwiowe drewniane,
drewniane rolety zwijane do użytku zewnętrznego, drewniane ramy
okien, drewniane ościeżnice drzwiowe, budowle drewniane, złącza
drewniane, słupy drewniane, oranżerie wykonane z drewna, budki ogrodowe z drewna, drewniane rusztowania, drewno, sztuczne
drewno, profile drewniane, obramowania drewniane, kształtka drewniana, wióry z drewna miękkiego, do użytku w ogrodach, drewniane
rury, drewniane listwy profilowe, płyty wiórowe, dachy niemetalowe,
krokwie dachowe, niemetalowe dachówki, niemetalowe płyty dachowe, panele dachowe niemetalowe, dachowe pokrycia niemetalowe, niemetalowe konstrukcje pokryć dachowych, ściany osłonowe
z materiałów niemetalowych, ścianki boczne niemetalowe, ruchome
ścianki działowe [ściany] z materiałów niemetalowych, wyłożenia
ścian, niemetalowe do budownictwa, ściany wewnętrzne z materiałów niemetalowych, ściany osłonowe, nie z metalu, wewnętrzne
ścianki działowe wykonane z materiałów niemetalowych, boazerie,
boazerie wystawowe niemetalowe, listwy boazeryjne niemetalowe,
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20 gałki drewniane, drewniane klamki drzwiowe, odbojniki drewniane do drzwi, okucia drzwiowe wykonane z drewna, blokady do okien
z drewna, dekoracyjne listwy wykończeniowe z drewna do zastosowania wraz z osprzętem okiennym, meble drewniane, panele drewniane do mebli, przegrody drewniane do mebli, meble wykonane
z substytutów drewna, prefabrykowane drzwi drewniane do mebli,
stelaże do łóżek drewniane, materace wykonane z elastycznego
drewna, listwy wykonane z drewna do ram do obrazów i zdjęć, żaluzje drewniane, rolety wykonane z drewna [wewnętrzne], haczyki
z drewna do podtrzymywania zasłon, pojemniki drewniane, zbiorniki do składowania z drewna, donice drewniane w postaci skrzyń,
skrzynie drewniane do celów pakowania przemysłowego, drewniane beczki, wino (kadzie drewniane do zlewania-), trumny z drewna,
skrzynki na listy z drewna, drewniane wieka do pojemników przemysłowych do pakowania, palety drewniane, drabiny drewniane,
tabliczki wykonane z drewna, szyldy reklamowe z drewna, drewniane uchwyty do szyldów, meble, meblościanki, skrzynie [meble], szafy [meble], zestawy mebli, pufy [meble], płyty meblowe, elementy
meblowe, niemetalowe części mebli, ściany działowe [meble], złącza
do mebli, reprodukcje mebli antycznych, meble uliczne niemetalowe,
meble do samochodów kempingowych, meble do eksponowania
towarów, meble do użytku przemysłowego, wieszaki na klucze [meble], panele tylne [części mebli], niemetalowe regały magazynowe
[meble], stojaki na wino [meble], stojaki na broszury [meble], stanowisko pracy z komputerem [meble], miniaturowe meble wykonane
z drewna, prowadnice do szuflad [okucia meblowe], gałki do frontów
meblowych, niemetalowe, wsporniki do półek niemetalowe [części
mebli], meble do eksponowania towarów, meble do użytku przemysłowego, wieszaki na klucze [meble], panele tylne [części mebli],
niemetalowe regały magazynowe [meble], stojaki na wino [meble],
stojaki na broszury [meble], stanowisko pracy z komputerem [meble], miniaturowe meble wykonane z drewna, prowadnice do szuflad [okucia meblowe], gałki do frontów meblowych, niemetalowe,
wsporniki do półek niemetalowe [części mebli], wykończeniowe
elementy z tworzyw sztucznych do mebli, listwy z tworzywa sztucznego do ochrony krawędzi mebli, bramki zabezpieczające, niemetalowe, dla niemowląt, dzieci i zwierząt domowych [meble], meble
przystosowane do użytku przez osoby z trudnościami w poruszaniu
się, sekcje boazeryjne do mebli, 40 konserwowanie drewna, ścinanie i obróbka drewna, udzielanie informacji związanych z obróbką
drewna, laminowanie drewna, heblowanie drewna, piłowanie drewna, laminowanie substytutów drewna, zabiegi na zbutwiałe drewno,
konserwacja drewna [inna niż malowanie], suszenie drewna w piecach, usuwanie zewnętrznych warstw z przedmiotów drewnianych,
profilowanie mebli, stolarstwo meblowe, usuwanie powłok z mebli,
zabezpieczanie przed płomieniami mebli, produkcja mebli na zamówienie i według specyfikacji osób trzecich.

(111) 332234
(220) 2018 10 11
(210) 491537
(151) 2019 03 21
(441) 2018 12 03
(732) SOMAPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Chojno (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SOMAPOL
(540)

(591) czerwony, czarny
(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.04.02, 26.04.16, 26.11.13, 07.15.08,
26.04.11
(510), (511) 19 drewno konstrukcyjne, drewno laminowane, drewno
kopalniane, drewno wielowarstwowe, drewno fornirowane, podłogi drewniane, płyty drewniane, belki drewniane, panele drewniane,
deski drewniane, drewniane poręcze, płytki drewniane, okładziny
drewniane, drewniane podłogi parkietowe, przenośne konstrukcje
drewniane, elementy konstrukcji z drewna, płyty dachowe [z drewna],
płyty wiórowe z drewna, materiały budowlane z drewna, części z materiałów drewnopodobnych), elementy budowlane z imitacji drewna,
drewno do wytwarzania przedmiotów użytku domowego, wyroby
stolarskie z drewna do wykorzystania w budynkach, drzwi drewniane,
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okiennice drewniane, futryny drzwiowe drewniane, drewniane rolety
zwijane do użytku zewnętrznego, drewniane ramy okien, drewniane
ościeżnice drzwiowe, budowle drewniane, złącza drewniane, słupy
drewniane, oranżerie wykonane z drewna, budki ogrodowe z drewna, drewniane rusztowania, drewno, sztuczne drewno, profile drewniane, obramowania drewniane, kształtka drewniana, wióry z drewna
miękkiego, do użytku w ogrodach, drewniane rury, drewniane listwy
profilowe, płyty wiórowe, dachy niemetalowe, krokwie dachowe, niemetalowe dachówki, niemetalowe płyty dachowe, panele dachowe
niemetalowe, dachowe (pokrycia-) niemetalowe, dachy (niemetalowe
konstrukcje pokryć-), ściany osłonowe z materiałów niemetalowych,
ścianki boczne (niemetalowe-), ruchome ścianki działowe (ściany)
z materiałów niemetalowych, wyłożenia ścian, niemetalowe, do budownictwa, ściany wewnętrzne z materiałów niemetalowych, ściany
osłonowe, nie z metalu, wewnętrzne ścianki działowe wykonane z materiałów niemetalowych, boazerie, boazerie wystawowe (niemetalowe-), listwy boazeryjne (niemetalowe-), 20 gałki drewniane, drewniane klamki drzwiowe, odbojniki drewniane do drzwi, okucia drzwiowe
wykonane z drewna, blokady do okien z drewna, dekoracyjne listwy
wykończeniowe z drewna do zastosowania wraz z osprzętem okiennym, meble drewniane, panele drewniane do mebli, przegrody drewniane do mebli, meble wykonane z substytutów drewna, prefabrykowane drzwi drewniane do mebli, stelaże do łóżek drewniane, materace
wykonane z elastycznego drewna, listwy wykonane z drewna do ram
do obrazów i zdjęć, żaluzje drewniane, rolety wykonane z drewna
[wewnętrzne], haczyki z drewna do podtrzymywania zasłon, pojemniki drewniane, zbiorniki do składowania z drewna, donice drewniane
w postaci skrzyń, skrzynie drewniane do celów pakowania przemysłowego, drewniane beczki, wino (kadzie drewniane do zlewania-),
trumny z drewna, skrzynki na listy z drewna, drewniane wieka do pojemników przemysłowych do pakowania, palety drewniane, drabiny
drewniane, tabliczki wykonane z drewna, szyldy reklamowe z drewna,
drewniane uchwyty do szyldów, meble, meblościanki, skrzynie [meble], szafy [meble], zestawy mebli, pufy [meble], płyty meblowe, elementy meblowe, niemetalowe części mebli, ściany działowe [meble],
złącza do mebli, reprodukcje mebli antycznych, meble uliczne niemetalowe, meble do samochodów kempingowych, wykończeniowe elementy z tworzyw sztucznych do mebli, listwy z tworzywa sztucznego
do ochrony krawędzi mebli, bramki zabezpieczające, niemetalowe,
dla niemowląt, dzieci i zwierząt domowych [meble], meble przystosowane do użytku przez osoby z trudnościami w poruszaniu się, sekcje
boazeryjne do mebli, 40 konserwowanie drewna, ścinanie i obróbka
drewna, udzielanie informacji związanych z obróbką drewna, laminowanie drewna, heblowanie drewna, piłowanie drewna, laminowanie substytutów drewna, zabiegi na zbutwiałe drewno, konserwacja
drewna [inna niż malowanie], suszenie drewna w piecach, usuwanie
zewnętrznych warstw z przedmiotów drewnianych, profilowanie mebli, stolarstwo meblowe, usuwanie powłok z mebli, zabezpieczanie
przed płomieniami mebli, produkcja mebli na zamówienie i według
specyfikacji osób trzecich.

(111) 332235
(220) 2018 11 22
(210) 492979
(151) 2019 07 10
(441) 2019 02 04
(732) RAGLAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Nowe Bystre (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Raglan
(540)

(591) czarny, złoty, żółty, niebieski, zielony, czerwony
(531) 26.05.04, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 30 miód, miód naturalny.
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(111) 332236
(220) 2018 12 07
(210) 493541
(151) 2019 06 19
(441) 2019 02 04
(732) BISAR SPÓŁKA AKCYJNA, Gorzów Wielkopolski (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BISAR
(540)

(591) czerwony, czarny, biały
(531) 02.07.01, 02.07.23, 02.07.25, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 6 konstrukcje metalowe, 35 doradztwo w zakresie zarządzania personelem, outsourcing jako doradztwo biznesowe,
doradztwo w zakresie zarządzania biznesem, badania dotyczące
działalności gospodarczej, obsługa administracyjna firm na zlecenie,
promocja sprzedaży dla osób trzecich, usługi doradcze w zarządzaniu działalnością gospodarczą, usługi marketingowe, rekrutacja personelu, badania biznesowe, 37 budownictwo, 39 transport, logistyka
transportu, 41 doradztwo zawodowe, 43 wynajmowanie zakwaterowania na pobyt czasowy.
(111) 332237
(220) 2018 12 17
(151) 2019 08 28
(441) 2019 02 11
(732) GRUPA WEB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) POKATO
(540)

(210) 493943

(591) czarny, czerwony
(531) 24.17.04, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, dystrybucja reklam i ogłoszeń handlowych, usługi w zakresie ogłoszeń drobnych, zamieszczanie ogłoszeń dla osób trzecich, usługi ogłoszeniowe
do celów reklamowych, kompilacja ogłoszeń reklamowych do użytku
w Internecie, kompilacja ogłoszeń reklamowych w celu wykorzystania ich jako strony internetowe, pośrednictwo w zakresie reklamy,
udostępnianie powierzchni reklamowej, udostępnianie analiz sprzedaży, udostępnianie i wynajem przestrzeni reklamowej w Internecie,
udostępnianie katalogów witryn internetowych osób trzecich w celu
upraszczania transakcji biznesowych, udostępnianie online przewodników reklamowych zawierających towary i usługi osób trzecich
prowadzących handel online w Internecie, wyszukiwanie informacji
w plikach informatycznych dla osób trzecich, dystrybucja materiałów
reklamowych, pozyskiwanie i dostarczanie informacji statystycznych
i cenowych dotyczących handlu i działalności gospodarczej, promocja sprzedaży dla osób trzecich, usługi badawcze związane z reklamą,
kompilacja statystyk związanych z reklamą, reklama online za pośrednictwem sieci komputerowej, prezentowanie produktów w mediach
dla celów sprzedaży detalicznej, komputerowe bazy danych (pozyskiwanie danych do-), 38 udostępnianie on-line interaktywnej tablicy
ogłoszeniowej, świadczenie usług on-line w zakresie tablic ogłoszeń
i pokojów rozmów [chatroom], przesyłanie informacji drogą online, 42
zarządzanie stronami internetowymi na rzecz osób trzecich, projektowanie i opracowywanie systemów komputerowych, konwersja danych
lub dokumentów na formą elektroniczną, aktualizacja oprogramowania komputerowego, powielanie oprogramowania komputerowego,
projektowanie oprogramowania komputerowego, wynajem pamięci
serwerowej, udostępnianie wyszukiwarek internetowych, usługi projektowania wyszukiwarek internetowych, instalacje oprogramowania
komputerowego.
(111) 332238
(220) 2020 01 23
(210) 509381
(151) 2020 10 13
(441) 2020 03 02
(732) TARCZYŃSKI SPÓŁKA AKCYJNA, Ujeździec Mały (PL)
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(540) (znak słowny)
(540) TARCZYŃSKI WEGE TABLE
(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
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) 332239
(220) 2020 01 23
(151) 2020 10 14
(441) 2020 03 23
(732) BRODZIAK KAMIL, Ożarów Mazowiecki (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) AGRO BULL
(540)

(210) 509382

(591) czarny, czerwony
(531) 03.04.04, 03.04.13, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 7 bębny [części maszyn], brony, brzeszczoty pił [części
maszyn], czopy [części maszyn], czółenka [części maszyn], dławnice
[części maszyn], koła maszyn, korby [części maszyn], krążki [części
maszyn], kultywatory [maszyny], lemiesze pługów, łańcuchy do podnośników [części maszyn], łożyska [części maszyn], łożyska kulkowe,
łożyska przeciwcierne do maszyn, maszynowe koła zamachowe,
maszynowy mechanizm przekładniowy, maszyny do uprawiania ziemi do użytku rolniczego, maszyny rolnicze, miechy [części maszyn],
młotki [części maszyn], narzędzia [części maszyn], narzędzia rolnicze,
inne niż o napędzie ręcznym, noże [części maszyn], obudowy łożysk
do maszyn, osłony maszyn, ostrza [części maszyn], ostrza do kosiarek, ostrza do sieczkarni, pasy do maszyn, pierścienie smarujące [części maszyn], pługi, podajniki [części maszyn], pompy [części maszyn
lub silników], prowadnice do maszyn, przecinaki do maszyn, prze-
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kładnie do maszyn, przetrząsacze do siana, skrzynki [części maszyn],
smarownice [części maszyn], sprężyny [części maszyn], sprzęgła
wałów [maszyny], szpule [części maszyn], uchwyty [części maszyn],
uchwyty do ostrzy [części maszyn], wieszaki [części maszyn], zawory
[części maszyn], zawory [części maszyn lub silników], zawory klapowe [części maszyn], zgrabiarki, zmotoryzowane kultywatory.

(111) 332240
(220) 2020 01 23
(151) 2020 10 14
(441) 2020 03 23
(732) BRODZIAK KAMIL, Ożarów Mazowiecki (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) RADIATORE
(540)

(210) 509384

(591) ciemnoniebieski, czarny, biały
(531) 15.01.17, 26.11.03, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 7 chłodnice do silników, podgrzewacze wody [części maszyn], pompy [części maszyn lub silników], pompy [maszyny], wentylatory do silników, wymienniki ciepła [części maszyn].
(111) 332241
(220) 2020 04 21
(210) 512670
(151) 2020 10 14
(441) 2020 06 22
(732) DUBROWSKI GRZEGORZ SEBASTIAN AMPLITONSPECJALISTYCZNE GABINETY PROTETYKI SŁUCHU, Witoszyn (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WATCHMARK
(540)
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budowie nośników reklamy wewnętrznej i zewnętrznej, 20 tablice
reklamowe i ogłoszeniowe przenośne i montowane na stałe, tablice
i powierzchnie reklamowe montowane na wolnym powietrzu i w pomieszczeniach zamkniętych, tablice reklamowe o konstrukcji pozwalającej na cykliczną zmianę ekspozycji bez konieczności wymiany materiału reklamowego, tablice reklamowe z wymiennymi powierzchniami
ekspozycyjnymi, 35 usługi reklamy zewnętrznej, usługi reklamowe
z wykorzystaniem metod słownych, dźwiękowych, graficznych i wizualnych, przygotowywanie kampanii reklamowych i promocyjnych,
doradztwo w zakresie reklamy, pozyskiwanie i wynajmowanie powierzchni na cele reklamowe, organizowanie targów, pokazów i wystaw w celach reklamowych, badania rynku, uaktualnianie materiałów
reklamowych, usługi ogólnobudowlane, 37 naprawa lub konserwacja
szyldów, usługi w zakresie montażu i demontażu nośników reklamowo-ogłoszeniowych, instalacja, naprawa i konserwacja nośników reklamy zewnętrznej, usługi w zakresie instalowania konstrukcji metalowych i stalowych, sprzątanie i czyszczenie obiektów, 40 drukowanie
fotograficzne, kopiowanie filmów fotograficznych, obróbka filmów
i obróbka fotograficzna, wywoływanie fotograficzne, drukowanie,
wywoływanie zdjęć i filmów, wykonywanie odbitek fotograficznych,
wywoływanie filmów fotograficznych, kopiowanie zdjęć, skład fotograficzny, 41 fotoreportaże, wykonywanie zdjęć bez wywoływania,
publikowanie tekstów innych niż reklamowe, odtwarzanie i nagrywanie dźwięku i obrazów na magnetycznych nośnikach obrazu i dźwięku,
42 usługi w zakresie wzornictwa przemysłowego i małej architektury,
dekoracja wnętrz, usługi plastyczne w zakresie projektowania i stylizacji opakowań, znaków towarowych i firmowych, usługi plastyczne
związane z projektowaniem i stylizowaniem elementów graficznych,
rysunkowych i przestrzennych reklam na wszelkich nośnikach reklamowych, w tym reklam telewizyjnych, prasowych, reprodukcja danych
na CD-romach, odzyskiwanie danych.

(111) 332243
(220) 2020 04 21
(210) 512682
(151) 2020 10 14
(441) 2020 06 08
(732) EXACTUS SPÓŁKA JAWNA EWA MASTALERZ, MAREK
WIKTOROWSKI, Łódź (PL);
SOWA ŁUKASZ MEDIAPROF STUDIO SŁOWA I OBRAZU, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) VDE
(540)

(531) 26.01.01, 26.01.18, 27.05.01
(510), (511) 9 zegarki inteligentne.
(111) 332242
(220) 2020 04 21
(151) 2020 10 14
(441) 2020 06 22
(732) AMS SERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ams SERWIS
(540)

(210) 512671

(591) czerwony, szary
(531) 27.05.01, 27.05.10, 29.01.12
(510), (511) 9 podświetlane tablice informacyjne, podświetlane tablice z tworzyw sztucznych do celów reklamowych, 16 afisze, plakaty,
drukowane materiały promocyjne, druki handlowe, publikacje reklamowe, publikacje promocyjne, reklamy drukowane, tablice ogłoszeniowe z kartonu lub papieru, broszury, fotografie, grafiki, kalendarze,
katalogi, książki, gazety, obrazy, prospekty, reprodukcje graficzne,
rysunki, 19 niemetalowe materiały budowlane wykorzystywane przy

(591) różowy, biały
(531) 26.01.18, 27.05.01, 27.05.24, 29.01.12, 26.11.03, 26.11.08
(510), (511) 35 usługi w zakresie doradztwa prowadzenia i zarządzania działalnością gospodarczą, reklama, rozpowszechnianie materiałów reklamowych i promocyjnych, pomoc i organizacja w działalności
gospodarczej, organizowanie wystaw, targów i pokazów towarów
w celach handlowych i reklamowych, organizacja wystaw w celach
handlowych lub reklamowych, imprez biznesowych, informacja i doradztwo handlowe, usługi prowadzenia i zarządzania działalnością
gospodarczą, marketing, informacja handlowa, doradztwo w zakresie
pośrednictwa w zawieraniu transakcji handlowych, 41 organizowanie,
prowadzenie i obsługa konferencji, kongresów, zjazdów, sympozjów,
szkoleń, kursów, seminariów, imprez edukacyjnych, organizowanie
wystaw medycznych i edukacyjnych, kursy korespondencyjne, kształcenie dorosłych, nauczanie i kształcenie praktyczne, edukacja, informacja o edukacji, kluby promujące zdrowy styl życia, kluby zdrowia,
e-learning, organizowanie akcji i imprez dobroczynnych, kulturalno –
oświatowych, 44 fizykoterapia, fizjoterapia, hydroterapia, laseroterapia,
kliniki medyczne, lecznice, salony odnowy biologicznej, kliniki i usługi
rehabilitacyjne, medycyna niekonwencjonalna – leczenie niekonwencjonalnymi metodami, akupunktura, odnowa medyczna, hydromasaże, krioterapia, spa, opieka zdrowotna, konsultacje medyczne, usługi
poprawiania kondycji, doradztwo w sprawie zdrowego stylu życia.
(551) wspólne prawo ochronne
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(111) 332244
(220) 2020 04 21
(210) 512696
(151) 2020 10 14
(441) 2020 06 08
(732) FLUKAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Katowice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) UltraWAY
(540)

(591) złoty
(531) 27.05.01, 29.01.02
(510), (511) 4 oleje silnikowe.
(111) 332245
(220) 2020 04 21
(151) 2020 10 14
(441) 2020 06 08
(732) LUTOBORSKA ZOFIA ZKL, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) użytkowe.pl
(540)

(210) 512698

(591) granatowy, zielony
(531) 07.11.10, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 zapewnianie platformy internetowej dla nabywców
i sprzedawców towarów i usług.
(111) 332246
(220) 2020 04 22
(210) 512725
(151) 2020 10 15
(441) 2020 06 08
(732) KACHEL-TUJDOWSKI MICHAŁ VIN-BAD, Konin (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Bebida del Pacto
(510), (511) 33 wino.
(111) 332247
(220) 2020 04 22
(210) 512743
(151) 2020 10 15
(441) 2020 06 08
(732) YES BIŻUTERIA SPÓŁKA AKCYJNA, Poznań (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Diament Idealny YES Błyszczy bardziej niż inne
(510), (511) 9 biżuteria przekazująca dane, urządzenia telekomunikacyjne w postaci biżuterii, zegarki inteligentne, filmy wideo, inteligentne pierścionki, bransoletki inteligentne, cyfrowe elektroniczne
urządzenia komunikacyjne do noszenia na ciele lub w ubraniach, aplikacje do pobrania, filmy do pobrania, publikacje elektroniczne, do pobrania, pliki multimedialne do pobrania, nagrania wideo do pobrania,
fotografie cyfrowe do pobrania, publikacje w formie elektronicznej
do pobrania, nagrania wideo, nagrania multimedialne, karty kodowane, 14 wyroby jubilerskie, kamienie jubilerskie, kamienie szlachetne,
kamienie półszlachetne, kasety do prezentacji wyrobów jubilerskich,
biżuteria, biżuteria szlachetna, biżuteria emaliowana, biżuteria fantazyjna, biżuteria sztuczna, biżuteria osobista, imitacja biżuterii, ozdoby
[biżuteria], broszki [biżuteria], szpilki [biżuteria], bransoletki [biżuteria],
zawieszki [biżuteria], wyroby biżuteryjne, biżuteria ze szkła sztrasowego [sztuczna biżuteria], kasetki na biżuterię, szkatułki na biżuterię,
bransoletki identyfikacyjne [biżuteria], akcesoria do biżuterii, biżuteria
na ciało, ozdoby z biżuterii sztucznej, pudełka na biżuterię [dopasowane], klamry ze srebra [biżuteria], oprawy będące częścią biżuterii,
biżuteria z kości słoniowej, biżuteria platerowana metalami szlachetnymi, zwijane etui na biżuterię, akcesoria do wyrobu biżuterii, strasy
do wytwarzania biżuterii, kasetki skórzane na biżuterię, woreczki
na biżuterię dopasowane, sztuczna biżuteria na ciało, siatka z metali
szlachetnych [biżuteria], nici z metali szlachetnych [biżuteria], druciki
z metali szlachetnych [biżuteria], biżuteria wykonana z kamieni szlachetnych, części i akcesoria do biżuterii, breloczki do kluczy jako biżuteria [ozdoby], ozdoby na ubrania w postaci biżuterii, krucyfiksy z metali szlachetnych, inne niż biżuteria, firmowe nagrody za osiągnięcia
w postaci biżuterii, półfabrykaty z kamieni szlachetnych przeznaczone
do produkcji biżuterii, półwyroby z metali szlachetnych do wykorzy-

Nr 3/2021

stania przy produkcji biżuterii, sztabki metali szlachetnych, stopy metali szlachetnych, insygnia z metali szlachetnych, odznaki z metali szlachetnych, figurki z metali szlachetnych, rzeźby z metali szlachetnych,
zegarki z metali szlachetnych, puchary z metali szlachetnych, popiersia
z metali szlachetnych, statuetki z metali szlachetnych, medale wykonane z metali szlachetnych, trofea wykonane z metali szlachetnych,
osobiste ozdoby z metali szlachetnych, medaliony wykonane z metali
szlachetnych, trofea powlekane stopami metali szlachetnych, tarcze
pamiątkowe z metali szlachetnych, płytki identyfikacyjne z metali szlachetnych, ozdoby ścienne z metali szlachetnych, dzieła sztuki z metali
szlachetnych, tabliczki nagrobne z metali szlachetnych, pudełka pamiątkowe z metali szlachetnych, etui z metali szlachetnych na zegarki,
szkatułki na zegary z metali szlachetnych, breloczki do kluczy z metali
szlachetnych, kółka na klucze z metali szlachetnych, modele w skali [bibeloty] z metali szlachetnych, modele zwierząt [bibeloty] wykonane
z metali szlachetnych, odznaki wpinane w klapę z metali szlachetnych,
stojaki na pierścionki wykonane z metali szlachetnych, posągi z metali szlachetnych przedstawiające ikony religijne, dekoracje ścienne 3d
wykonane z metali szlachetnych, szkatułki na biżuterię, nie z metali
szlachetnych, zegarki wykonane z metali szlachetnych lub nimi powlekane, ozdoby świąteczne [figurki] z metali szlachetnych, inne niż
ozdoby choinkowe, zegary i zegarki, 16 publikacje reklamowe, plakaty reklamowe, ulotki reklamowe, publikacje promocyjne, publikacje
drukowane, ilustrowane albumy, reprodukcje fotograficzne, fotografie, karty upominkowe, papierowe karty lojalnościowe, reprodukcje
graficzne, materiały piśmienne, materiały do pakowania z papieru,
materiały z tworzyw sztucznych do pakowania, kartonowe pudełka
do pakowania, 35 usługi reklamowe w zakresie artykułów jubilerskich,
usługi sprzedaży detalicznej w związku z biżuterią, usługi sprzedaży
hurtowej w związku z biżuterią, produkcja filmów reklamowych, publikacja treści reklamowych, produkcja reklam, dystrybucja tekstów
reklamowych, przygotowywanie publikacji reklamowych, promocja
sprzedaży, opracowywanie kampanii promocyjnych, usługi reklamowe, promocyjne i marketingowe, pokazy towarów do celów promocyjnych, organizowanie i przeprowadzanie wydarzeń promocyjnych, organizacja promocji przy użyciu mediów audiowizualnych, zarządzanie
programami lojalnościowymi, motywacyjnymi lub promocyjnymi, pomoc w zarządzaniu w zakresie promocji działalności gospodarczej, organizowanie wystaw i targów w celach biznesowych i promocyjnych,
organizowanie, prowadzenie i nadzorowanie sprzedaży i promocyjnych programów motywacyjnych, produkcja promocyjnych kaset wideo, dysków wideo i nagrań audiowizualnych, usługi klubów klienta
dla celów handlowych, promocyjnych i/lub reklamowych, organizacja
wystaw dla biznesu lub handlu, kampanie marketingowe, informacja
marketingowa, doradztwo reklamowe i marketingowe, informacja
handlowa.

(111) 332248
(220) 2020 04 22
(210) 512767
(151) 2020 10 13
(441) 2020 06 08
(732) COLIAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Opatówek (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Goplana Grześki TYCi wafelki z kremem w czekoladzie
(540)

(591) niebieski, czerwony, brązowy, pomarańczowy, biały,
granatowy, ciemnobeżowy
(531) 19.03.01, 08.01.11, 08.01.18, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.09, 29.01.15
(510), (511) 30 lody, desery lodowe.

Nr 3/2021
(111) 332249
(220) 2020 04 23
(151) 2020 10 13
(441) 2020 06 08
(732) My Best Book ApS, Aarhus (DK)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Moja Książeczka
(540)

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO
(210) 512774

(531) 26.02.14, 26.05.01, 20.07.01, 02.01.01, 27.05.01
(510), (511) 16 książki dla dzieci, materiały drukowane, 41 publikacja
tekstów, książek, czasopism i innych materiałów drukowanych, publikacja książek dla dzieci, publikacja on-line książek elektronicznych.
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(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, pobieranie aplikacji na telefony komórkowe do zarządzania danymi.

(111) 332253
(220) 2020 04 23
(210) 512781
(151) 2020 10 13
(441) 2020 06 08
(732) PROCESS MANAGEMENT SUPPORT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zaścianki (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PożSoft
(540)

(111) 332250
(220) 2020 04 23
(210) 512775
(151) 2020 10 13
(441) 2020 06 08
(732) SMP AGRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BERTONE
(540)
(591) czarny, pomarańczowy, żółty, czerwony
(531) 01.15.05, 26.01.03, 26.01.13, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.14
(510), (511) 9 urządzenia pomiarowe.
(591) czerwony
(531) 26.02.07, 26.02.17, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.01
(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 rolnicze.
(111) 332251
(220) 2020 04 23
(210) 512777
(151) 2020 10 13
(441) 2020 06 08
(732) SMP AGRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BUFOR-X
(540)

(591) czerwony
(531) 26.02.07, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.01
(510), (511) 1 adjuwanty, nieprzeznaczone do celów medycznych lub
weterynaryjnych, chemiczne środki wspomagające do użytku w rolnictwie, chemiczne środki wspomagające do użytku w ogrodnictwie,
5 pestycydy.
(111) 332252
(220) 2020 04 23
(151) 2020 10 13
(441) 2020 06 08
(732) MADEJSKI ADAM, Gdańsk (PL)
(540) (znak graficzny)
(540)

(210) 512778

(111) 332254
(220) 2020 04 22
(210) 512787
(151) 2020 10 13
(441) 2020 06 08
(732) PIERNIKARZ GRZEGORZ FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA
ERMAN, Koziegłowy (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) EM ERMAN
(540)

(591) szary, czerwony
(531) 27.05.01, 27.05.05, 27.05.17, 27.05.22, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi prowadzenia punktów sprzedaży detalicznej,
hurtowej i sprzedaży wysyłkowej elektronarzędzi, maszyn i urządzeń
tnących, wiercących, ścierających, ostrzących i do obróbki powierzchni, pomp, kompresorów i dmuchaw, pił o napędzie innym niż ręczny,
narzędzi rolniczych, ogrodniczych, budowlanych, przyrządów do mocowania i łączenia, ręcznych narzędzi do obcinania, wiercenia, ostrzenia i obróbki powierzchni, młotków, młotków miękkich i młotów, kluczy do nakrętek, kluczy nasadowych, kluczy imbusowych.
(111) 332255
(220) 2020 04 24
(210) 512803
(151) 2020 10 14
(441) 2020 06 08
(732) SMP AGRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Support-pH
(540)

(591) czarny, ciemnoczerwony
(531) 26.02.07, 27.05.01, 29.01.12
(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.
(531) 02.09.01, 26.01.02, 26.01.14, 14.05.23

(111) 332256
(151) 2020 10 14

(220) 2020 04 24
(441) 2020 06 08

(210) 512804
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(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej w związku z kawą, usługi
sprzedaży hurtowej w związku z kawą, usługi sprzedaży ekspresów
do kawy, 41 organizacja i przeprowadzanie imprez szkoleniowych,
organizacja i przeprowadzanie imprez rozrywkowych, 43 usługi dostawy kawy do biur.

(732) SMARTWEAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) urban’er
(540)

(591) szary
(531) 26.05.02, 26.05.16, 27.05.01, 29.01.06
(510), (511) 9 maski ochronne przed zanieczyszczeniem do ochrony układu oddechowego, ochronne maski, maski ochronne, filtry
do masek do oddychania, filtry do masek do oddychania [niemedyczne], półmaski filtrujące, filtry do półmasek filtrujących, 24 tekstylia, wyroby tekstylne i substytuty wyrobów tekstylnych.
(111) 332257
(220) 2020 04 24
(210) 512805
(151) 2020 10 14
(441) 2020 06 08
(732) PATRIA MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice (PL)
(540) (znak słowny)
(540) CO-MESH
(510), (511) 19 materiały budowlane niemetalowe, geotekstylia, tkaniny, maty i okładziny do zapobiegania erozji, niemetalowe, materiały kompozytowe do celów budowlanych, siatki niemetalowe stosowane w budownictwie.
(111) 332258
(220) 2020 04 24
(210) 512808
(151) 2020 10 14
(441) 2020 06 08
(732) KT & G Corporation, Daejeon (KR)
(540) (znak słowny)
(540) KT&G TIME
(510), (511) 34 tytoń, papierosy, cygara, tabaka, bibułka papierosowa,
fajki tytoniowe, filtry do papierosów, etui na papierosy (nie z metalu
szlachetnego), woreczki na tytoń, zapalniczki (nie z metalu szlachetnego), zapałki, środki do czyszczenia fajek, popielniczki (nie z metalu
szlachetnego) dla palaczy, obcinarki do cygar.
(111) 332259
(220) 2020 04 24
(210) 512821
(151) 2020 10 13
(441) 2020 06 15
(732) SMP AGRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Amino PRO
(540)

(591) czarny, brązowy
(531) 26.02.07, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 1 nawozy, nawozy dla rolnictwa, chemiczne środki wspomagające do użytku w ogrodnictwie, chemiczne środki wspomagające do użytku w rolnictwie, 5 pestycydy.
(111) 332260
(220) 2020 04 23
(151) 2020 10 13
(441) 2020 06 15
(732) MARKUS GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) coffee pros
(540)

(591) czarny, żółty
(531) 26.01.01, 27.05.01, 29.01.12

Nr 3/2021

(210) 512827

(111) 332261
(220) 2020 04 24
(210) 512835
(151) 2020 10 13
(441) 2020 06 15
(732) PRZEWŁOCKI BOGDAN FLESCH HANDEL HURTOWY. USŁUGI
TRANSPORTOWE., Rusiec (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) mazowszanka
(540)

(591) czerwony, niebieski, granatowy, biały
(531) 02.03.04, 02.03.08, 19.09.01, 26.11.12, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 32 napoje bezalkoholowe, woda [napoje], woda gazowana, woda niegazowana, woda mineralna [napoje], woda sodowa,
woda stołowa, wody smakowe, napoje owocowe, soki.
(111) 332262
(220) 2020 04 26
(210) 512840
(151) 2020 10 13
(441) 2020 06 15
(732) BOGUCKI MARCIN POLANDYOU ADVENTURE, Gdynia (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ZAKWASZENI
(540)

(591) ciemnozielony, jasnozielony
(531) 19.07.25, 29.01.12, 27.05.01
(510), (511) 32 soki, koktajle owocowe, bezalkoholowe, bezalkoholowe napoje zawierające soki warzywne, bezalkoholowe wyciągi
z owoców, koncentraty soków owocowych, mieszane soki owocowe,
napoje na bazie owoców lub warzyw, napoje na bazie soku z czerwonego żeń-szenia, napoje na bazie soku z imbiru, napoje owocowe,
napoje na bazie soku z winogron, napoje owocowe i soki owocowe,
napoje owocowe niealkoholowe, napoje owocowe z koncentratu lub
syropu, z dodatkiem wody i cukru, gazowane soki owocowe, napoje
na bazie owoców, napoje bezalkoholowe o smaku owocowym.
(111) 332263
(220) 2020 04 24
(151) 2020 10 14
(441) 2020 06 08
(732) PALUCH ROBERT, Maćkówka (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) megafinest
(540)

(210) 512876

(531) 27.05.01, 27.05.05, 27.05.24, 26.04.02, 26.04.05, 26.04.18,
26.04.22
(510), (511) 25 koszule, koszule męskie, koszule z krótkimi rękawami,
krawaty, muszki.
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(111) 332264
(220) 2020 04 24
(151) 2020 10 14
(441) 2020 06 08
(732) AMBRA BRANDS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak graficzny)
(540)
(540)

(210) 512885

(591) różowy, biały
(531) 29.01.12, 05.07.13
(510), (511) 32 napoje bezalkoholowe, cydr bezalkoholowy, 33 napoje alkoholowe z wyjątkiem piwa, cydr.
(111) 332265
(220) 2020 04 28
(210) 512886
(151) 2020 10 14
(441) 2020 06 22
(732) JAG-MAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Kalisz (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) pneumaTICO
(540)

(531) 27.05.01, 26.13.25
(510), (511) 7 maszyny, obrabiarki oraz narzędzia i urządzenia o napędzie elektrycznym, do mocowania i łączenia.
(111) 332266
(220) 2020 04 28
(210) 512913
(151) 2020 10 09
(441) 2020 06 15
(732) MEGAMARKET SPÓŁKA AKCYJNA, Chmielów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Mega-M
(540)

(591) czerwony, czarny
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 6 wyposażenie sklepów jak sejfy, kasetki kasjerskie, boksy
kasowe, bramki antykradzieżowe, drabiny magazynowe metalowe,
drabiny jezdne, koszyki zakupowe metalowe, 7 elektryczne urządzenia rozdrabniające do użytku kuchennego, elektryczne wyciskarki
do soków, młynki do kawy, miksery, elektryczne maszynki do mięsa,
krajalnice do chleba, sera, mięsa wędlin, piły do mięsa i kości, skraplacze powietrzne, 9 urządzenia i przyrządy do ważenia, wagi kalkulacyjne, wagi etykietujące, wagi platformowe, wagi sklepowe, 11
kuchenny sprzęt elektryczny, grille, gofrownice, frytkownice, elektryczne zaparzacze kawy, ekspresy do kawy, kuchnie elektryczne
:elektryczne opiekacze, rożna, garnki termiczne, elektryczne, elektryczne płyty kuchenne, chłodziarki, elektryczne, sokowniki elektryczne, maszyny do wytwarzania lodów-łuskarki do lodów, zmiękczacze do wody, miksery elektryczne, piece do pieczenia, piekarniki,
piece do prażenia, piece konwekcyjno-parowe, lady chłodnicze, pojemniki chłodnicze, szafy chłodnicze, schładzarki, witryny chłodnicze
i zamrażalnicze, regały chłodnicze, aparatura i instalacje chłodnicze,
parowniki, skraplacze, sprężarki, klimatyzatory powietrzne, steryliza-
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tory UV, kurtyny powietrzne, agregaty chłodnicze, bojlery na wodę,
drzwi chłodnicze, 12 wózki na zakupy, wózki transportowe, wózki
widłowe, wózki elektryczne, wózki ręczne, wózki podnośnikowe, 20
stoły gastronomiczne, stoły masarskie, stoły gastronomiczne z szafkami, stoły garmażeryjne z ogranicznikami, stoły chłodnicze, stoły
zamrażalnicze, maty na stół, szafy gastronomiczne, szafy ścienne,
szafy wnękowe, szafki ścienne, półki ścienne gastronomiczne, półki
gastronomiczne i regały, stojaki gastronomiczne i stojaki do sosów
do sosów, wózki gastronomiczne, wózki barowe, wózki kelnerskie,
wózki regały mobilne, pojemniki do pakowania z tworzyw, szafy
mroźnicze, zamrażarki sklepowe szafy chłodnicze, lady chłodnicze, witryny chłodnicze cukiernicze, regały magazynowe paletowe,
regały wysokiego składowania w tym ramy, słupy, trawersy, mobilracki, gitterboxy, półki siatkowe, kraty, osłony regałowe, regały
półkowe, regały sklepowe, regały piekarnicze, regały warzywnicze
i alkoholowe, regały sklepowe w tym półki, ograniczniki, zawieszki,
haki, wsporniki, szafki bhp, 21 garnki, garnki kuchenne, zamknięcia
garnków, pokrywki do garnków, garnki nieelektryczne, podkładki
do garnków, pojemniki kuchenne, klocki masarskie, koziołki pod
noże na stół, zlewy kuchenne, zlewy gastronomiczne, tace gastronomiczne, tace ekspozycyjne, dozowniki papieru, dozowniki ręczników
papierowych i mydła, koszyki zakupowe, 35 usługi sprzedaży urządzeń, narzędzi i przedmiotów do gastronomi.

(111) 332267
(220) 2020 04 28
(210) 512917
(151) 2020 10 09
(441) 2020 06 08
(732) SZULGO TOMASZ, Olsztyn (PL)
(540) (znak słowny)
(540) IDEALIKA
(510), (511) 35 doradztwo biznesowe, doradztwo biznesowe dotyczące finansowania rozwoju, doradztwo biznesowe dotyczące reklamy,
doradztwo biznesowe w dziedzinie transportu i dostaw, doradztwo
biznesowe w zakresie dostarczania systemów zarządzania jakością, doradztwo biznesowe w zakresie marketingu strategicznego, doradztwo
dotyczące działalności gospodarczej, doradztwo dotyczące korporacyjnej struktury firm, doradztwo dotyczące organizowania działalności
gospodarczej, doradztwo dotyczące zarządzania marketingowego,
doradztwo dotyczące zatrudnienia, doradztwo dotyczące zbywania
firm, doradztwo gospodarcze dotyczące likwidacji, doradztwo i informacja dotycząca rachunkowości, doradztwo i konsultacje w zakresie
działalności gospodarczej, doradztwo i pomoc w zakresie zarządzania
działalnością gospodarczą, doradztwo, konsultacje i pomoc w zakresie
reklamy, marketingu i promocji, doradztwo księgowe w zakresie sporządzania zeznań podatkowych, doradztwo organizacyjne dotyczące
programów lojalnościowych dla klientów, doradztwo podatkowe [rachunkowość], doradztwo w zakresie analizy biznesowej, doradztwo
w zakresie działalności gospodarczej dotyczące rachunkowości, doradztwo w zakresie działalności gospodarczej związane z przetwarzaniem danych, doradztwo w zakresie działalności gospodarczej świadczone w celu określenia struktury płacy i stanowisk poprzez ocenianie
stanowisk, doradztwo w zakresie efektywności biznesowej, doradztwo
w zakresie organizacji i zarządzania działalnością gospodarczą, doradztwo w zakresie organizacji lub zarządzania przedsiębiorstwem handlowym, doradztwo w zakresie promocji sprzedaży, doradztwo w zakresie
wydajności przedsiębiorstw, doradztwo w zakresie zarządzania biznesowego, w tym przez Internet, doradztwo w zakresie zarządzania ryzykiem [działalność gospodarcza], doradztwo związane z audytem, doradztwo związane z rozwojem wizerunku firmy, informacje i doradztwo
w zakresie handlu zagranicznego, outsourcing [doradztwo biznesowe],
przygotowywanie zeznań podatkowych i doradztwo podatkowe.
(111) 332268
(220) 2020 04 29
(210) 512918
(151) 2020 10 09
(441) 2020 06 08
(732) JÓŹWINA PAWEŁ TEKTURKOWO, Czajcze (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Tekturkowo
(510), (511) 16 wykonane z tektury gotowe elementy dekoracyjne
o różnych kształtach, przeznaczone do prac rękodzielniczych, pudełka kartonowe, zdobiony papier przeznaczony do prac rękodzielniczych, karton do tworzenia kartek okolicznościowych, 20 wykonane
z materiałów drewnopochodnych gotowe elementy dekoracyjne
o różnych kształtach, przeznaczone do prac rękodzielniczych, dekoracje do wnętrz wykonane z materiałów drewnopochodnych, pudełka dekoracyjne wykonane z materiałów drewnopochodnych.
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(111) 332269
(220) 2020 04 29
(210) 512930
(151) 2020 10 14
(441) 2020 06 08
(732) EILFIX POLSKA SPÓŁKA JAWNA ŁAGOWSKA TAULITZ,
Wrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DR. HAND
(540)
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(111) 332272
(220) 2019 06 25
(210) 501529
(151) 2020 10 22
(441) 2020 07 06
(732) SUŁOWSKA BARBARA DANUTA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Aloha DZIKU
(540)

(531) 01.15.11, 27.05.01, 26.13.25
(510), (511) 35 usługi sprzedaży akcesoriów sportowo-relaksacyjnych.
(531) 02.09.14, 26.04.02, 26.04.05, 26.04.11, 26.04.14, 26.11.01,
26.11.08, 27.05.01, 27.05.17
(510), (511) 3 preparaty do czyszczenia i odświeżania, środki toaletowe, preparaty toaletowe, preparaty do mycia rąk, produkty do mycia
rąk, środek do mycia rąk, środki do mycia rąk, 5 antybakteryjne środki
do mycia rąk, antybakteryjny preparat do mycia rąk, odkażający preparat do mycia rąk, środki przeciwdrobnoustrojowe do mycia rąk.
(111) 332270
(220) 2020 04 30
(210) 512993
(151) 2020 10 12
(441) 2020 06 22
(732) LAGUNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Skrzyszów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) laguna
(540)

(591) grafitowy, pomarańczowy
(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.11.09
(510), (511) 38 telekomunikacja.
(111) 332271
(220) 2020 04 30
(151) 2020 10 12
(441) 2020 06 22
(732) JOYFOOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) QLINARY
(540)

(210) 512997

(531) 27.05.01, 11.01.04
(510), (511) 29 gotowe dania z mięsa, gotowe dania warzywne, gotowe dania z ryb, gotowe posiłki składające się głównie z owoców
morza, gotowe posiłki składające się głównie z substytutów mięsa,
gotowe produkty z warzyw, gulasze, konserwy, marynaty, produkty serowarskie, sałatki gotowe, zupy gotowe, produkty spożywcze
na bazie mleka, napoje na bazie mleka, proszki i mieszanki mleczne
w proszku do sporządzania koktajli mlecznych, pasty owocowe i warzywne, przekąski na bazie owoców, warzyw i orzechów, przekąski
na bazie soi, przetworzone owoce, warzywa i grzyby, w tym orzechy
i nasiona roślin strączkowych, 30 gotowe dania z ryżu, gotowe dania
z makaronu, gotowe dania z dodatkiem kasz, gotowe dania z dodatkiem sosów, gotowe desery, gotowa kawa i napoje na bazie kawy,
batonik energetyczny na bazie zbóż, gotowe do spożycia puddingi,
gotowe pizze, kanapki, batony oblane czekoladą zastępujące posiłki,
preparaty i produkty zbożowe, muesli, batony zbożowe.

(111) 332273
(220) 2019 06 26
(210) 501581
(151) 2020 10 09
(441) 2020 01 27
(732) LAUNCHING SOLUTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Siekierki Wielkie (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) D #DobreDoPracy
(540)

(591) barwny: czarny
(531) 27.05.05, 27.05.17, 26.11.03, 26.11.05, 26.11.12, 26.11.03,
26.11.05, 26.11.08, 26.11.09
(510), (511) 18 skóra i imitacja skóry, torby podróżne, portfele skórzane, sakiewki skórzane, portmonetki skórzane, skórzane torebki, teczki
ze skóry, skórzane walizki podróżne, etui z imitacji skóry, pojemniki
na klucze ze skóry i skóry wyprawionej, torby wykonane ze skóry, aktówki wykonane ze skóry, torby z imitacji skóry, torebki wykonane
ze skóry, skórzane torby na zakupy, zestawy podróżne [wyroby skórzane], skórzane pasy na ramię, torebki wykonane z imitacji skóry, torby
podróżne wykonane ze skóry, torby podróżne wykonane z imitacji
skóry, podróżne torby na garderobę wykonane ze skóry, walizy, walizki, walizeczki, walizki skórzane, walizki biznesowe, małe walizki, walizki
podróżne, walizki z kółkami, torebki, torebki męskie, stylowe torebki,
torebki wieczorowe, torebki-worki, torebki damskie, torebki do ręki,
małe torebki kopertówki, torebki noszone na biodrach, torebki
do przewieszania przez ramię, małe damskie torebki bez rączki, 25
odzież, odzież damska, odzież męska, odzież dziecięca, odzież dziewczęca, swetry, topy, odzież wierzchnia dla kobiet i mężczyzn, odzież
wierzchnia dla dziewcząt i chłopców, odzież wierzchnia dla dzieci,
odzież sportowa, odzież wieczorowa, odzież treningowa, odzież
do spania, sukienki, suknie, t-shirty, koszulki, bluzy, bluzki, spódnice,
koszule, spodnie, bielizna damska, bielizna męska, bielizna dziecięca,
kurtki, skarpetki, skórzane nakrycia głowy, termoaktywne nakrycia
głowy, chusty na głowę, czapki jako nakrycia głowy, daszki jako nakrycia głowy, okrycia głowy z daszkiem, opaski przeciwpotne na głowę,
nakrycia głowy dla dzieci, czapki bejsbolówki, czapki dziane, czapki
wełniane, czapki sportowe, czapki bez daszków, czapki z daszkiem,
czapki z pomponem, czapki i czapeczki sportowe, kapelusze, kapelusze przeciwdeszczowe, kapelusze plażowe, kapelusze przeciwsłoneczne, kapelusze słomkowe, obuwie sportowe, obuwie plażowe, obuwie
rekreacyjne, obuwie damskie, obuwie robocze, obuwie wspinaczkowe, obuwie gimnastyczne, obuwie lekkoatletyczne, obuwie dla mężczyzn, obuwie dla niemowląt, obuwie dla dzieci, obuwie codziennego
użytku, obuwie inne niż sportowe, 30 kawa, kawa nienaturalna, kawa
słodowa, mrożona kawa, kawa mielona, kawa bezkofeinowa, kawa rozpuszczalna, czekoladowa kawa, kawa niepalona, kawa liofilizowana,
kawa aromatyzowana, kawa w formie parzonej, kawa w postaci całych
ziaren, herbata, herbata rooibos, herbata chai, herbata mrożona, herbata szałwiowa, herbata lipowa, herbata imbirowa, herbata bezteinowa, biała herbata, herbata jaśminowa, herbata miętowa, herbata zielona, herbata oolong, herbata nienaturalna, herbata czarna, herbata
rozpuszczalna, herbata do zaparzania, herbata w torebkach, nieleczni-
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cza herbata sypka, herbata z rumianku, herbata z żeń-szenia, herbata
z kwiatu lipy, herbata z dzikiej róży, herbata z liści jęczmienia, biała
herbata w proszku, czarna herbata w proszku, zielona herbata w proszku, herbata bez teiny słodzona słodzikami, herbata Earl Grey, herbata
owocowa inna niż do celów medycznych, herbata paczkowana inna
niż do celów leczniczych, herbata jaśminowa w torebkach, inna niż
do celów leczniczych, kakao, mieszanki kakaowe, kakao w proszku, kakao do sporządzania napojów, rozpuszczalne kakao w proszku, ekstrakty kakaowe do spożycia przez ludzi, ekstrakty z kakao do stosowania jako aromaty do napojów, kakao palone, kakao granulowane, ryż
pełnoziarnisty, gotowy ryż, ryż błyskawiczny, ryż kleisty, wzbogacony
ryż, ryż prażony, ryż aromatyzowany, ryż łuskany, mieszanki ryżu, naturalny, przetworzony ryż spożywczy, tapioka, sago, skrobia sago do celów spożywczych, mąka spożywcza, mąka owsiana, mąka żytnia, mąka
truflowa, mąka orzechowa, mąka ryżowa, mąka pszenna, mąka jęczmienna, mąka gorczycowa, mąka roślinna, mąka kukurydziana, mąka
ziemniaczana, mąka sojowa, mąka migdałowa, mąka z tapioki, mąka
z ciecierzycy, mąka razowa nieprzesiana, mąka z soczewicy, mąka
do pieczenia, prażona mąka zbożowa, mąka na ciasto, mąka mieszana
do żywności, mąka ze skrobi ryżowej, mąka ze skrobi pszennej, mąka
gotowa do pieczenia, produkty zbożowe w postaci batonów, przekąski wytwarzane z produktów zbożowych, przekąski składające się
z produktów zbożowych, produkty żywnościowe na bazie zbóż przeznaczone do spożycia przez ludzi, przekąski z produktów zbożowych,
płatki zbożowe, chipsy zbożowe, chrupki zbożowe, przekąski na bazie
zbóż, artykuły spożywcze ze zbóż, krakersy z preparatów zbożowych,
gotowe przekąski na bazie zbóż, zbożowe artykuły śniadaniowe, płatki
zbożowe gotowe do spożycia, przekąski składające się głównie ze zboża, herbatniki zbożowe do spożycia przez ludzi, ciastka zbożowe
do spożycia przez ludzi, zboża do żywności do spożycia przez ludzi,
muesli składające się głównie z preparatów zbożowych, mieszanki
spożywcze składające się z płatków zbożowych i suszonych owoców,
świeży chleb, chleb naan jako chleb indyjski, chleb czosnkowy, chleb
żytni, chleb chrupki, chleb razowy, chleb bezglutenowy, chleb sodowy, chleb wielozbożowy, chleb bezdrożdżowy, chleb pita, chleb z rodzynkami, chleb z przyprawami, chleb wstępnie upieczony, chleb
z ziarnami soi, chleb słodowy z owocami, chleb w kształcie placków,
chleb o niskiej zawartości soli, sól, sól spożywcza, sól kuchenna, sól
stołowa, sól z przyprawami, sól morska do gotowania, musztarda,
musztarda do żywności, musztarda w proszku spożywcza, preparaty
musztardowe do żywności, ocet, ocet aromatyzowany, ocet owocowy,
pieprzowy ocet, ocet winny, ocet piwny, ocet gorczycowy, przyprawy,
mieszanki przypraw, ekstrakty przypraw, przyprawy suche, przyprawy
jadalne, przyprawy spożywcze, przyprawy korzenne, preparaty przyprawowe, przyprawy w proszku, przyprawy do pieczenia, przyprawy
do żywności, marynata z przyprawami, mieszanki przypraw do nacierania, dodatki smakowe i przyprawy, sosy, sosy jako przyprawy, pikantne sosy używane jako przyprawy, sos pikantny, sos satay, sos barbecue,
sos serowy, sos teriyaki, sos tatarski, sos sojowy, sos chili, sos brązowy,
sos pieprzowy, sosy sałatkowe, sosy chrzanowe, sosy pomidorowe,
sosy curry, słone sosy, sosy ziołowe, gotowe sosy, sos w proszku, sosy
do gotowania, mieszanki do sporządzania sosów, aromaty w formie
sosów w proszku, sproszkowane sosy w postaci granulowanej, cukier,
cukier płynny, cukier puder, brązowy cukier, cukier biały, cukier granulowany, cukier w kostkach, miód, miód naturalny, lody, lody spożywcze, lody włoskie, lody owocowe, lody wielosmakowe, lody mleczne,
lody zawierające czekoladę, sorbety, lody bez mleka, lody typu sandwich, lody na patyku, lody w proszku, lody o smaku czekoladowym,
lody owocowe w postaci batonów, lody wodne o smaku owocowym
w postaci lizaków, melasa, syrop spożywczy, syropy smakowe, syrop
z melasy do celów kulinarnych, wyroby cukiernicze, wyroby cukiernicze płynne, nielecznicze wyroby cukiernicze, gotowane wyroby cukiernicze, wyroby cukiernicze mrożone, wyroby cukiernicze z czekolady, wyroby cukiernicze z mąki, wyroby cukiernicze z sezamu, wyroby
cukiernicze zawierające dżem, wyroby cukiernicze zawierające galaretkę, wyroby cukiernicze o smaku czekoladowym, wyroby cukiernicze w kształcie tabliczek, wyroby cukiernicze w polewie cukrowej,
mrożone wyroby cukiernicze zawierające lody, wyroby cukiernicze
w polewie czekoladowej, mrożone wyroby cukiernicze na patyku, wyroby cukiernicze z mrożonego jogurtu, wyroby cukiernicze z płynnym
nadzieniem owocowym, wyroby cukiernicze z płynnym nadzieniem
alkoholowym, smakowe wyroby cukiernicze na bazie cukru, wyroby
cukiernicze o niskiej zawartości węglowodanów, słodycze czekoladowe, lodowe słodycze, słodycze gotowane, słodycze piankowe, słodycze do żucia, słodycze zawierające owoce, słodycze bez cukru, słody-
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cze o smaku owocowym, słodycze o smaku lukrecji, 32 piwo i produkty
piwowarskie, piwo rzemieślnicze, piwo pszeniczne, piwo słodowe,
piwo bezalkoholowe, piwo pełne jasne, piwo typu saison, piwo typu
koźlak, czarne piwo, piwo o smaku kawy, piwo jasne typu ale, korzenne
piwa, piwa smakowe, napoje na bazie piwa, piwa o małej zawartości
alkoholu, porter, stout, indyjskie piwa jasne ale, napoje bezalkoholowe
o smaku piwa, shandy jako napój składający się z piwa i lemoniady, mineralizowane piwa, drinki na bazie piwa, woda, woda aromatyzowana,
woda pitna, woda mineralna, woda źródlana, woda gazowana, woda
niegazowana, smakowa woda mineralna, woda wzbogacona odżywczo, woda pitna butelkowana, woda pitna z witaminami, woda kokosowa jako napój, napoje owocowe, napoje orzeźwiające, napoje energetyzujące, napoje izotoniczne, napoje warzywne, napoje proteinowe,
napoje węglowodanowe, napoje dla sportowców, napoje z guaraną,
niegazowane napoje bezalkoholowe, bezalkoholowe napoje gazowane, syropy do napojów, napoje z soku aloesu, napoje z soku jabłkowego, napoje z sokiem ananasowym, napoje na bazie coli, napoje z soku
pomarańczowego, syropy do wyrobu napojów, syrop słodowy do napojów, proszki do sporządzania napojów, syropy do napojów bezalkoholowych, sorbety w postaci napojów, napoje mrożone na bazie owoców, napoje bezalkoholowe zawierające soki owocowe, napoje
bezalkoholowe o smaku herbaty, bezalkoholowe napoje zawierające
soki warzywne, napoje zawierające głównie soki owocowe, bezalkoholowe napoje gazowane aromatyzowane herbatą, napoje funkcjonalne na bazie wody, napoje bezalkoholowe o smaku kawy, napoje
owocowe i soki owocowe, mieszanki do sporządzana napojów sorbetowych, koncentraty do sporządzania napojów owocowych, napoje
na bazie owoców lub warzyw, syropy do sporządzania napojów na bazie serwatki, organiczny sok owocowy, mieszane soki owocowe, gazowane soki owocowe, soki owocowe jako napoje, koncentraty soków
owocowych, zagęszczony pomarańczowy sok owocowy, preparaty
rozpuszczalne do sporządzania napojów, syropy i inne preparaty bezalkoholowe do sporządzania napojów, 41 publikowanie materiałów
multimedialnych online, komputerowe przygotowanie materiałów
do publikacji elektronicznej, publikacja materiałów dostępnych za pośrednictwem baz danych lub Internetu, udostępnianie publikacji elektronicznych, nie do pobrania, usługi wydawnicze, usługi wydawnicze
w zakresie tekstów elektronicznych, usługi wydawnicze za pośrednictwem środków skomputeryzowanych, wydawanie czasopism i książek
w postaci elektronicznej, usługi wydawnicze w zakresie elektronicznych książek i czasopism w Internecie, usługi pisania blogów, udostępnianie rozrywki multimedialnej za pomocą strony internetowej, organizowanie i prowadzenie forów edukacyjnych z udziałem osób,
publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, redagowanie
tekstów, innych niż teksty reklamowe, organizowanie i prowadzenie
konferencji, organizowanie i prowadzenie kongresów, organizowanie
i prowadzenie seminariów, organizowanie i prowadzenie sympozjów,
organizowanie i prowadzenie warsztatów, organizowanie konkursów.

(111) 332274
(220) 2019 07 26
(151) 2020 10 14
(441) 2020 05 11
(732) MEDICANA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MEDICANA
(540)

(210) 502796

(591) zielony
(531) 05.03.13, 05.03.15, 27.05.01, 29.01.03
(510), (511) 41 przekazywanie know-how, szkolenia, organizowanie
i prowadzenie konferencji, warsztatów, 44 usługi medyczne, pomoc
medyczna.
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(111) 332275
(220) 2019 08 07
(151) 2020 10 15
(441) 2020 02 10
(732) VAN PUR SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ŁOMŻA ZERO ESPORT TOUR
(540)

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO
(210) 503264

(531) 03.04.07, 01.15.13, 26.04.13, 26.04.22, 26.01.15, 27.05.01
(510), (511) 35 reklama, 41 usługi sportowe i imprezy kulturalne.
(111) 332276
(220) 2019 08 09
(151) 2020 10 09
(441) 2020 03 02
(732) Jushi Group Co., Ltd., Zhejiang (CN)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) JU SHI
(540)

(210) 503366

(531) 27.05.01, 26.04.04, 26.04.16, 26.11.02, 26.11.08, 26.11.12
(510), (511) 17 włókno szklane do izolacji, tkaniny z włókna szklanego
do izolacji, szklane włókna do izolacji, wełna szklana do użytku jako
materiał izolacyjny, armatura niemetalowa do przewodów sprężonego powietrza, tkaniny izolacyjne, filc izolacyjny, przewody giętkie
niemetalowe, materiały zbrojeniowe niemetalowe do rur, ognioodporne materiały izolacyjne, izolatory, folie z tworzyw sztucznych
do stosowania w rolnictwie, pręty i drążki z tworzyw sztucznych, bariery pływające zatrzymujące zanieczyszczenia, 21 włókno szklane,
inne niż do izolacji lub użytku włókienniczego, nici z włókna szklanego nie do celów włókienniczych, wyroby ceramiczne dla gospodarstwa domowego, pojemniki kuchenne, miednice [naczynia], porcelana, przybory toaletowe, zastawa stołowa, inna niż noże, widelce
i łyżki, dzieła sztuki z porcelany, ceramiki, gliny, terakoty i szkła, wata
szklana, inna niż do izolacji, koryta do picia, kosze na śmieci, termoizolacyjne pojemniki na żywność, przenośne pojemniki chłodzące,
nieelektryczne, pojemniki emaliowane, 22 włókna szklane do celów
włókienniczych, włókna tekstylne, markizy z tworzyw sztucznych,
plandeki, markizy z materiałów tekstylnych, liny niemetalowe, liny,
złączki niemetalowe, tekstylne żaluzje zewnętrzne, materiały opakowaniowe [amortyzujące, wypełniające] nie z gumy, tworzyw sztucznych, papieru lub kartonu, worki biwakowe stanowiące osłony, torby
do pakowania [koperty, woreczki] z materiałów tekstylnych, wyściółki nie z gumy, tworzyw sztucznych, papieru lub kartonu, uszczelnienia włóknowe do statków, taśmy niemetalowe do owijania i związywania, 23 nici z włókien szklanych dla włókiennictwa, nici, przędza,
uprzędzone nitki i przędza, nici i włókna ze sztucznego jedwabiu,
nici i przędza z jedwabiu, nici i przędza elastyczna do celów włókienniczych, włókna tekstylne [nici], przędza ze sztucznego jedwabiu,
nici i przędza do szycia, nici i przędza do cerowania, przędza elastyczna do celów włókienniczych, nici z tworzyw sztucznych do celów
włókienniczych, przędza dziewiarska wykonana z nylonu, nici kauczukowe do celów włókienniczych, 24 tkaniny z włókna szklanego
do celów włókienniczych, ścierki do osuszania szkła [ręczniki], filc,
materiały tekstylne nietkane, materiały tekstylne do filtrowania, tkaniny ze sztucznego jedwabiu, dzianina, zasłony z tkaniny lub z tworzyw sztucznych, bielizna stołowa i pościelowa, tkaniny tekstylne impregnowane żywicami, dopasowane pokrowce na deski toaletowe
z tkaniny, obicia ścienne z materiałów tekstylnych, tkaniny, muślin,
tworzywa sztuczne [substytuty tkanin].

Nr 3/2021

(111) 332277
(220) 2019 08 23
(210) 503751
(151) 2020 10 15
(441) 2020 05 25
(732) MĄSIOR ROBERT, Jaworzno (PL)
(540) (znak słowny)
(540) AUTOFIKO
(510), (511) 7 myjnie samochodowe, 12 pojazdy i środki transportu,
17 węże hydrauliczne, 35 usługi sprzedaży hurtowej w zakresie części samochodowych, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie części
samochodowych, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie akcesoriów
samochodowych, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie akcesoriów
samochodowych, usługi handlu detalicznego w związku z akcesoriami samochodowymi, 37 usługi myjni pojazdów, udostępnianie samoobsługowej myjni pojazdów, naprawa ciężarówek, usługi w zakresie
naprawy pojazdów w nagłych wypadkach [pomoc drogowa], konserwacja, serwis i naprawa pojazdów, serwisowanie (przegląd) silników
pojazdów, serwisowanie pojazdów dostawczych, 39 transport, transport drogowy, transport samochodami ciężarowymi, przewóz samochodami ciężarowymi, strzeżony transport ciężarówkami, transport
pasażerski, usługi wynajmu związane z transportem i magazynowaniem, przewożenie i dostarczanie towarów, holowanie, holowanie ciężarówek w nagłych wypadkach, holowanie i transport samochodów
w ramach usług pomocy drogowej, holowanie pojazdów drogowych,
holowanie pojazdów w ramach usług pomocy drogowej, organizowanie pomocy drogowej, 42 kontrola techniczna pojazdów, testowanie [kontrola] pojazdów pod kątem sprawności, kontrola pojazdów
silnikowych [pod kątem zdatności do ruchu drogowego], kontrola
lądowych pojazdów silnikowych [pod kątem zdatności do ruchu drogowego], kontrola pojazdów mechanicznych przed transportem [pod
kątem bezpiecznego używania w ruchu drogowym].
(111) 332278
(220) 2019 08 24
(210) 503761
(151) 2020 10 12
(441) 2020 02 17
(732) BRZAZGACZ RAFAŁ EUROCAPITAL NIERUCHOMOŚCI,
Bielsko-Biała (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ec eurocapital NIERUCHOMOŚCI
(540)

(591) niebieski, biały
(531) 26.11.01, 26.11.07, 26.04.16, 26.04.18, 27.05.01, 27.05.02,
27.05.05, 29.01.12
(510), (511) 36 agencje kredytowe, agencje pośrednictwa w handlu
nieruchomościami, operacje finansowe, informacje finansowe, doradztwo w sprawach finansowych, doradztwo w sprawach ubezpieczeniowych, dzierżawa majątku nieruchomego, pośrednictwo finansowe
w udzielaniu kredytów hipotecznych, konsumpcyjnych, inwestycyjnych, pośrednictwo ubezpieczeniowe, zarządzanie i administrowanie
nieruchomościami, wycena finansowa nieruchomości, wynajmowanie
mieszkań i domów, operacje walutowe, pośrednictwo w sprawach finansowych, finansowanie pożyczek, pożyczki pod zastaw, 37 nadzór
budowlany, wynajem sprzętu budowlanego, informacja budowlana,
42 projektowanie budynków, projektowanie i dekoracja wnętrz, wykonywanie pomiarów gruntów jako usługi geodezyjne, projektowanie
i aktualizacja oprogramowania komputerowego.
(111) 332279
(220) 2019 08 29
(151) 2020 10 13
(441) 2020 02 17
(732) TIP-TOPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pobiedziska (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Hercules
(540)

(591) czerwony, ciemnoczerwony
(531) 27.05.01, 26.02.01, 26.11.02, 26.11.12, 29.01.12

(210) 503955

Nr 3/2021

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

(510), (511) 7 taśmy przenośnikowe, okładziny bębnów przenośników taśmowych, listwy i zgarniarki taśm przenośnikowych, systemy czyszczące taśm przenośnikowych jako maszyny, belki ślizgowe
przenośników taśmowych, urządzenia centrujące przenośników taśmowych.

(111) 332280
(220) 2019 09 02
(210) 504027
(151) 2020 10 09
(441) 2020 01 20
(732) Shandong Jinyu Rubber Technology Co., Ltd., Qingdao (CN)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) EUDEMON
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 12 opony do pojazdów mechanicznych, korpusy opon,
opony do pojazdów, bieżniki do bieżnikowania opon, opony pneumatyczne, dętki do opon pneumatycznych, opony pełne do kół pojazdów, łaty do opon, piankowe wkładki do opon, kolce do opon.
(111) 332281
(220) 2019 09 02
(210) 504028
(151) 2020 10 09
(441) 2020 01 20
(732) Shandong Jinyu Rubber Technology Co., Ltd., Qingdao (CN)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) AMULET
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 12 opony do pojazdów mechanicznych, korpusy opon,
opony do pojazdów, bieżniki do bieżnikowania opon, opony pneumatyczne, dętki do opon pneumatycznych, opony pełne do kół pojazdów, łaty do opon, piankowe wkładki do opon, kolce do opon.
(111) 332282
(220) 2019 09 12
(210) 504388
(151) 2020 10 13
(441) 2020 03 16
(732) DEMIANIUK GRZEGORZ, Jelcz-Laskowice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ULTRA TRIBE
(540)

(591) czarny, czerwony
(531) 23.05.11, 23.01.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi reklamy, promocji oraz sprzedaży detalicznej,
hurtowej i online takich artykułów jak: bagaże podróżne, zestawy
podróżne, plecaki, plecaki sportowe, plecaki turystyczne, plecaki
dla alpinistów, torby, torby plażowe, torby podróżne, torby sportowe, torby turystyczne, worki podróżne, torebki, portfele, saszetki
biodrowe, walizki, laski, kijki marszowe i trekkingowe, odzież, obuwie, nakrycia głowy, okrycia wierzchnie [odzież], kurtki, odzież gimnastyczna i sportowa, obuwie gimnastyczne i sportowe, obuwie
wspinaczkowe, obuwie rekreacyjne, komplety sportowe, bielizna,
bielizna funkcjonalna, bielizna termoaktywna, skarpetki, kostiumy
kąpielowe, czepki kąpielowe, artykuły gimnastyczne i sportowe,
sprzęt sportowy, akcesoria do pływania, hantle, przyrządy stosowane w kulturystyce, stacjonarne rowery treningowe, worki treningowe, przyrządy gimnastyczne, ochraniacze ciała do użytku sportowego, usługi prowadzenia sklepów internetowych oferujących odzież
i obuwie turystyczne i sportowe oraz artykuły turystyczne i sportowe, organizacja i prowadzenie prezentacji produktów, udostępnianie informacji o produktach konsumenckich, usługi badania rynku,
reklama na zlecenie osób trzecich, publikowanie tekstów reklamowych, rozpowszechnianie ogłoszeń i materiałów reklamowych, reklama za pośrednictwem mediów elektronicznych, w szczególności
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Internetu, 41 świadczenie usług sportowych i rekreacyjnych, gimnastyka (instruktaż), udzielanie informacji w dziedzinie rekreacji, usługi
edukacyjne związane z odżywianiem, usługi w zakresie kultury fizycznej, usługi trenerskie, udostępnianie publikacji elektronicznych,
publikowanie tekstów innych niż teksty reklamowe, udostępnianie
informacji edukacyjnych w dziedzinie zdrowia i sprawności fizycznej
za pośrednictwem Internetu, dostarczanie informacji na temat aktywności sportowych, świadczenie usług edukacyjnych związanych
z dietą, doradztwo w zakresie treningu fizycznego, doradztwo w zakresie sprawności fizycznej, udostępnianie wydarzeń sportowych
za pomocą strony internetowej, udzielanie informacji na temat rekreacji za pomocą strony internetowej.

(111) 332283
(220) 2019 09 13
(210) 504431
(151) 2020 10 06
(441) 2019 12 02
(732) ENERGA SPÓŁKA AKCYJNA, Gdańsk (PL)
(540) (znak słowny)
(540) ENERGA OZE
(510), (511) 35 usługi w zakresie reklamy oraz informacji o działalności gospodarczej na rzecz osób trzecich, organizowanie, prowadzenie oraz obsługa kampanii reklamowych, akcji promocyjnych, prezentacji, aukcji publicznych, marketing oraz prezentacja towarów i/
lub usług poprzez telewizję, radio, Internet i sieci komputerowe oraz
inne środki komunikacji, reklama z wykorzystaniem metod słownych, dźwiękowych, audiowizualnych i multimedialnych-przeznaczona do transmisji telewizyjnej, radiowej, za pomocą Internetu i sieci komputerowych oraz innych środków komunikacji, organizowanie,
przygotowywanie i obsługa udziału osób trzecich na targach, wystawach, prezentacjach towarów i/lub usług, pośrednictwo handlowe,
kojarzenie kontrahentów, doradztwo oraz pomoc w prowadzeniu negocjacji i zawieraniu umów, usługi w zakresie pośrednictwa
w kontakcie z mediami, usługi konsultingowe i doradcze w zakresie
public relations, badanie rynku i opinii publicznej, badania i ekspertyzy w dziedzinie działalności gospodarczej, prognozy ekonomiczne,
analizy i zarządzanie kosztami, wycena przedsiębiorstw, działalności gospodarczej, przedsięwzięć gospodarczych i organizacyjnych,
doradztwo oraz pomoc w zakresie podejmowania, organizowania,
prowadzenia i zarządzania działalnością gospodarczą, planowanie,
koordynowanie i kontrola przebiegu projektów ekonomicznych,
strategicznych i marketingowych w przedsiębiorstwach, usługi
menedżerskie, usługi związane z przenoszeniem przedsiębiorstw,
doradztwo oraz pomoc w zakresie zarządzania personalnego, rekrutacja personelu, pośrednictwo pracy, usługi w zakresie działalności
rachunkowej i księgowej, pozyskiwanie, kompilacja, systematyzacja,
sortowanie, transkrypcja i przetwarzanie danych oraz innych materiałów i elementów komputerowych baz danych i innych zbiorów
informatycznych, zarządzanie zbiorami informatycznymi, wyszukiwanie danych w plikach komputerowych, komputerowych bazach
danych i innych zbiorach informatycznych, 36 usługi w zakresie
zarządzania, administrowania oraz obsługi nieruchomości, pośrednictwo w sprawach obrotu nieruchomościami, wynajmowanie
pomieszczeń biurowych, usługi i pośrednictwo finansowe, ubezpieczenia, doradztwo finansowe i ubezpieczeniowe, usługi wyceny
mienia i majątku, sponsorowanie finansowe, organizowanie funduszy na cele dobroczynne i wspieranie kultury, 37 usługi budowlano-remontowe, budownictwo specjalistyczne, usługi instalacyjne w zakresie wykonawstwa instalacji elektrycznych i telekomunikacyjnych,
eliminacja zakłóceń w instalacjach elektrycznych, informacja budowlana, nadzór budowlany, usługi w zakresie instalacji, konserwacji oraz
napraw maszyn i urządzeń, usługi w zakresie obsługi pojazdów, 38
emisja programów telewizyjnych i radiowych, łączność i przesyłanie
informacji za pomocą Internetu i sieci komputerowych oraz innych
środków komunikacji, poczta elektroniczna, usługi w zakresie udostępniania i komunikacji za pomocą komunikatorów internetowych,
usługi w zakresie prowadzenia, administrowania i udostępniania internetowych list i for dyskusyjnych, ogłoszenia elektroniczne, usługi
telekomunikacyjne, wynajmowanie urządzeń telekomunikacyjnych
oraz urządzeń do przesyłania informacji, 39 usługi w zakresie dystrybucji energii elektrycznej, usługi transportowe, wynajmowanie
pojazdów i miejsc parkingowych, magazynowanie elektronicznych
nośników danych i/lub dokumentów, 40 usługi w zakresie wytwarzania energii elektrycznej, usługi w zakresie obróbki mechanicznej,
cieplnej i chemicznej metali, drewna, tworzyw sztucznych, usługi
w zakresie obróbki i przetwarzania materiałów niebezpiecznych
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i odpadów przemysłowych, recykling odpadków i odpadów, 41
usługi edukacyjne, usługi w zakresie organizowania, prowadzenia
i obsługi szkoleń, usługi w zakresie organizowania, prowadzenia
i obsługi sympozjów, kongresów, konferencji, seminariów, zjazdów,
usługi wydawnicze, publikowanie tekstów innych niż reklamowe,
42 prace badawczo-rozwojowe, badania techniczne, ekspertyzy inżynieryjne, opracowywanie projektów technicznych, projektowanie
obiektów budowlanych, projektowanie i rozwój komputerów oraz
sprzętu komputerowego, projektowanie, aktualizacja, konserwacja
oraz wypożyczanie oprogramowania komputerowego, tworzenie
i utrzymywanie stron, portali i wortali internetowych, tworzenie
i utrzymywanie systemów obsługi klienta dostępnych przez Internet
i sieci komputerowe, administrowanie stronami komputerowymi
(sieciowymi), obsługa baz danych dostępnych przez Internet i sieci
komputerowe, konwersja danych i/lub dokumentów na formę elektroniczną, odzyskiwanie danych, doradztwo budowlane, doradztwo
w zakresie ochrony środowiska, doradztwo w zakresie komputerów
oraz sprzętu komputerowego, 43 usługi w zakresie tymczasowego
zakwaterowania, wynajmowanie mieszkań i pomieszczeń na pobyt
czasowy, wynajmowanie sal na posiedzenia, usługi zaopatrzenia
w żywność i napoje, 44 usługi medyczne w pełnym zakresie, usługi
w zakresie higieny i troski o urodę istot ludzkich, 45 usługi w zakresie
monitoringu systemów bezpieczeństwa i antywłamaniowych.

(111) 332284
(220) 2019 09 20
(210) 504691
(151) 2020 10 14
(441) 2020 02 24
(732) GOŁĘBSKA-MARCINKIEWICZ MAŁGORZATA P.H.U. MARGO,
Bochnia (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) cafete HERBATA KAWOWA
(540)

Nr 3/2021

doradztwo księgowe w zakresie sporządzania zeznań podatkowych,
usługi księgowe na potrzeby fuzji i przejęć, audyt przedsiębiorstw,
audyt finansowy, audyt działalności gospodarczej, audyt sprawozdań finansowych, audyt skomputeryzowany, doradztwo związane
z audytem, doradztwo w zakresie zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, usługi w zakresie działalności gospodarczej
dotyczące zakładania przedsiębiorstw, konsultacje specjalistyczne
w zakresie działalności gospodarczej dotyczące zakładania przedsiębiorstw, pomoc w zarządzaniu przy zakładaniu przedsiębiorstw
handlowych, 45 usługi prawne, doradztwo prawne, badania prawne,
usługi wsparcia prawnego, sporządzanie ekspertyz prawnych, usługi
monitorowania prawnego, kompilacja informacji prawnych, pośrednictwo w procedurach prawnych, doradztwo prawne w dziedzinie
opodatkowania, porady prawne i zastępstwo procesowe, pomoc
prawna przy tworzeniu umów, usługi prawne w zakresie mediacji,
udzielanie opinii prawnych przez ekspertów, doradztwo związane
z osobistymi sprawami prawnymi, świadczenie usług w zakresie badań prawnych, usługi prawne związane z prowadzeniem działalności
gospodarczej, usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące zagadnień prawnych, usługi prawne związane z negocjacją
kontraktów dla osób trzecich, udostępnianie informacji dotyczących
usług prawnych za pośrednictwem strony internetowej.

(111) 332286
(220) 2019 09 23
(151) 2020 10 12
(441) 2020 01 27
(732) BE MOYE LAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Dubno (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BE MOYE.
(540)

(210) 504751

(531) 27.05.01
(510), (511) 3 kosmetyki.
(591) brązowy, czerwony
(531) 26.01.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 30 herbata, kawa, 32 napoje bezalkoholowe.
(111) 332285
(220) 2019 09 22
(210) 504706
(151) 2020 10 13
(441) 2020 03 02
(732) NRDB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) NRDB NAJLEPSZE ROZWIĄZANIA DLA BIZNESU
(540)

(591) czarny, niebieski
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 rachunkowość, zarządzanie rachunkowością, zarządzanie rachunkami firm, doradztwo podatkowe w zakresie rachunkowości, planowanie podatkowe, przygotowanie skomputeryzowanej
rachunkowości, skomputeryzowane prowadzenie rachunkowości,
przygotowywanie wymiaru podatku, rachunkowość na rzecz osób
trzecich, udostępnianie informacji dotyczących kont, rachunkowość
w zakresie zarządzania kosztami, dostarczanie raportów dotyczących informacji rachunkowych, usługi doradcze dotyczące rachunkowości handlowej, doradztwo i informacja dotycząca rachunkowości, doradztwo w zakresie zwrotu podatku, usługi w zakresie
księgowości i rachunkowości, doradztwo w zakresie działalności gospodarczej dotyczące rachunkowości, usługi rachunkowe w zakresie
kosztów na rzecz przedsiębiorstw, księgowość, skomputeryzowana
księgowość, księgowanie kosztów, prowadzenie księgowości przedsiębiorstwa, usługi księgowe związane ze ściąganiem należności,

(111) 332287
(220) 2019 09 23
(210) 504754
(151) 2020 10 13
(441) 2020 04 20
(732) BOJAŃCZYK MAGDALENA JOANNA CAREER CONCEPT,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) CAREER CONCEPT
(510), (511) 35 usługi agencji pośrednictwa pracy, usługi dotyczące
konsultacji i doradztwa odnośnie rekrutacji i zatrudnienia.
(111) 332288
(220) 2019 09 25
(210) 504854
(151) 2020 10 12
(441) 2020 02 17
(732) JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Kostrzyn (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Świeżo ZNAWCY -BIEDRONKI(540)

(591) żółty, biały, ciemnozielony
(531) 26.02.03, 26.01.01, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.13, 05.03.14
(510), (511) 16 papier i karton, fotografie, materiały szkoleniowe
i instruktażowe (z wyjątkiem aparatów), afisze, plakaty, biuletyny
[materiały drukowane], bony towarowe, bony upominkowe, bony
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wartościowe, broszury, czasopisma [periodyki], druki, drukowane
materiały dydaktyczne, drukowane materiały edukacyjne, drukowane ulotki informacyjne, gazety, kartonowe pudełka do pakowania,
karty, karty upominkowe, katalogi, kupony, książeczki kuponowe,
materiały drukowane, naklejki, nalepki, periodyki, prospekty, publikacje drukowane, publikacje reklamowe, pudełka kartonowe lub
papierowe, publikacje promocyjne, reprezentacje graficzne [rysunki, obrazy], skoroszyty, szyldy papierowe, tablice drukowane, torby
papierowe, torebki oraz artykuły do pakowania i przechowywania
z papieru lub kartonu, ulotki, materiały z tworzyw sztucznych do pakowania, reklamy drukowane, 29 mięso i wędliny, zupy i wywary, ekstrakty mięsne, przetworzone produkty mięsne, pasty mięsne, pasztety, smalec, jaja ptasie i produkty z jaj, oleje i tłuszcze, ryby, owoce
morza i mięczaki, pasty rybne i z owoców morza, przetworzone
owady i larwy, przetworzone owoce, warzywa i grzyby, w tym orzechy i nasiona roślin strączkowych, galaretki, dżemy, kompoty, pasty
owocowe i warzywne, sałatki gotowe, gotowe dania z mięsa, przekąski z owoców, przekąski na bazie ziemniaków, przekąski na bazie
orzechów, przekąski na bazie warzyw, przekąski na bazie tofu, przekąski na bazie mięsa, desery owocowe, jogurtowe i mleczne, mleko,
nabiał i substytuty nabiału, produkty mleczne, mleko kokosowe
do celów kulinarnych, produkty serowarskie, 30 ryż, kasze, sól, przyprawy i dodatki smakowe, kapary, kawa, herbata, kakao i namiastki
tych towarów, mąka, syropy i melasa, ocet, sosy [przyprawy], sosy,
pikantne sosy, czatnej i pasty, pesto, zboża, przekąski z produktów
zbożowych, batony zbożowe i energetyczne, płatki śniadaniowe,
owsianka i grysik, czekolada, lód, lody spożywcze, mrożone jogurty i sorbety, cukierki, batony i guma do żucia, chleb, desery gotowe,
nugat, chałwa, wypieki, wyroby cukiernicze, ciasta, tarty i ciasteczka,
suche i świeże makarony, kluski i pierogi, dania na bazie ryżu, dania
gotowe zawierające makaron, ciasto do pieczenia, gotowania i smażenia oraz mieszanki do jego przygotowywania, cukry, naturalne
słodziki, polewy cukiernicze i nadzienia, produkty pszczele, drożdże
i zaczyny, słodkie polewy i nadzienia, ziarna przetworzone, skrobia
i wyroby z tych towarów, preparaty do pieczenia i drożdże, 31 płody
rolne i z akwakultury, produkty ogrodnicze i leśne, świeże owoce, warzywa, orzechy i zioła, rośliny, grzyby, słód i zboża nieprzetworzone,
wodorosty spożywcze dla ludzi, siemię lniane, sezam jadalny, świeże
nasiona roślin strączkowych, 32 napoje owocowe, wody, soki, aromatyzowane napoje gazowane, napoje bezalkoholowe, preparaty
do produkcji napojów, syropy do napojów, piwo i produkty piwowarskie, napoje na bazie orzechów i soi, 35 usługi w zakresie sprzedaży
następujących towarów: mięsa i wędlin, zup i wywarów, ekstraktów
mięsnych, przetworzonych produktów mięsnych, past mięsnych,
pasztetów, smalcu, jaj ptasich i produktów z jaj, olejów i tłuszczów,
ryb, owoców morza i mięczaków, past rybnych i z owoców morza,
przetworzonych owadów i larw, przetworzonych owoców, warzyw
i grzybów, w tym orzechów i nasion roślin strączkowych, galaretek,
dżemów, kompotów, past owocowych i warzywnych, sałatek gotowych, gotowych dań z mięsa, przekąsek z owoców, przekąsek na bazie ziemniaków, przekąsek na bazie orzechów, przekąsek na bazie
warzyw, przekąsek na bazie tofu, przekąsek na bazie mięsa, deserów
owocowych, jogurtowych i mlecznych, mleka, nabiału i substytutów nabiału, produktów mlecznych, mleka kokosowego do celów
kulinarnych, produktów serowarskich, ryżu, kasz, soli, przypraw
i dodatków smakowych, kaparów, kawy, herbaty, kakao i namiastek
tych towarów, mąki, syropów i melasy, octu, sosów [przypraw], sosów, pikantnych sosów, czatnej i past, pesto, zbóż, przekąsek z produktów zbożowych, batonów zbożowych i energetycznych, płatków
śniadaniowych, owsianki i grysiku, czekolady, lodu, lodów spożywczych, mrożonych jogurtów i sorbetów, cukierków, batonów i gumy
do żucia, chleba, deserów gotowych, nugatu, chałwy, wyrobów cukierniczych, ciast, tart i ciasteczek, suchego i świeżego makaronu,
klusek i pierogów, dań na bazie ryżu, dań gotowych zawierających
makaron, ciast do pieczenia, gotowania i smażenia oraz mieszanek
do jego przygotowywania, cukrów, naturalnych słodzików, polew
cukierniczych i nadzień, produktów pszczelich, drożdży i zaczynów,
słodkich polew i nadzień, ziaren przetworzonych, skrobi i wyrobów
z tych towarów, preparatów do pieczenia i drożdży, płodów rolnych
i z akwakultury, produktów ogrodniczych i leśnych, świeżych owoców, warzyw, orzechów i ziół, roślin, grzybów, słodu i zbóż nieprzetworzonych, wodorostów spożywczych dla ludzi, siemienia lnianego,
sezamu jadalnego, świeżych nasion roślin strączkowych, napojów
owocowych, wód, soków, aromatyzowanych napojów gazowanych,
napojów bezalkoholowych, preparatów do produkcji napojów, syro-
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pów do napojów, piwa i produktów piwowarskich, napojów na bazie
orzechów i soi, alkoholów wysokoprocentowych, cydru, napojów alkoholowych (z wyjątkiem piwa), preparatów do produkcji napojów
alkoholowych, win, win musujących, win alkoholizowanych, wymieszanych napojów alkoholowych, usługi eksportu i importu, usługi
reklamowe, marketingowe i promocyjne, pośrednictwo handlowe,
promocja sprzedaży, usługi programów lojalnościowych, motywacyjnych i promocyjnych, dostarczanie informacji konsumentom
na temat towarów i usług, dystrybucja materiałów reklamowych,
marketingowych i promocyjnych, kampanie marketingowe, pomoc
w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarządzanie i administrowanie działalnością gospodarczą, analizy i badania dotyczące działalności gospodarczej, 41 usługi w zakresie edukacji i instruktażu,
publikowanie tekstów (innych niż reklamowe), publikowanie książek
i czasopism, w tym w postaci elektronicznej, także on-line, udostępnianie publikacji elektronicznych, nie do pobrania, organizowanie
i prowadzenie imprez o charakterze edukacyjnym, rekreacyjnym
i kulturalno-rozrywkowym, organizowanie plebiscytów i konkursów,
udostępnianie filmów animowanych, także do pobrania ze strony
internetowej, usługi on-line w związku z rozrywką, produkcja i dostarczanie informacji i publikacji w zakresie edukacji i rozrywki za pośrednictwem sieci komunikacyjnych i komputerowych, usługi organizowania gier i konkursów.

(111) 332289
(220) 2019 10 07
(151) 2020 10 12
(441) 2020 02 03
(732) KAMIŃSKA ELŻBIETA ALLVISION, Gdynia (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LOLO THAI JOLO
(540)

(210) 505325

(591) czarny, różowy, pomarańczowy
(531) 05.03.13, 05.03.15, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 43 dokonywanie rezerwacji restauracji i posiłków, imprezy firmowe [zapewnianie jedzenia i napojów], informacja o usługach
restauracyjnych, oferowanie żywności i napojów dla gości, organizowanie posiłków w hotelach, przygotowywanie posiłków, przygotowywanie i zaopatrywanie w żywność i napoje do bezpośredniego
spożycia, przygotowywanie żywności dla innych na zasadzie zlecania na zewnątrz, rezerwacja stolików w restauracjach, serwowanie jedzenia i napojów, serwowanie napojów alkoholowych, serwowanie
żywności i napojów dla gości, serwowanie żywności i napojów dla
gości w restauracjach, udzielanie informacji dotyczących restauracji,
usługi barów i restauracji, usługi restauracji hotelowych, usługi restauracji sprzedających posiłki na wynos, usługi restauracyjne, usługi restauracyjne świadczone przez hotele, usługi rezerwacji miejsc
w restauracjach, usługi w zakresie bankietów, usługi w zakresie
dostarczania napojów, usługi w zakresie jedzenia na wynos, usługi
w zakresie przygotowywania jedzenia i napojów, usługi w zakresie
sprzedaży posiłków na wynos, usługi w zakresie żywności i napojów
na wynos, winiarnie.
(111) 332290
(220) 2019 10 07
(151) 2020 10 12
(441) 2020 02 03
(732) KAMIŃSKA ELŻBIETA ALLVISION, Gdynia (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LOLO THAI JOLO
(540)

(210) 505327

(591) biały, czarny, różowy, pomarańczowy
(531) 05.03.13, 05.03.15, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 43 dokonywanie rezerwacji restauracji i posiłków, imprezy firmowe [zapewnianie jedzenia i napojów], informacja o usługach
restauracyjnych, oferowanie żywności i napojów dla gości, organizowanie posiłków w hotelach, przygotowywanie posiłków, przygoto-
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wywanie i zaopatrywanie w żywność i napoje do bezpośredniego
spożycia, przygotowywanie żywności dla innych na zasadzie zlecania na zewnątrz, rezerwacja stolików w restauracjach, serwowanie jedzenia i napojów, serwowanie napojów alkoholowych, serwowanie
żywności i napojów dla gości, serwowanie żywności i napojów dla
gości w restauracjach, udzielanie informacji dotyczących restauracji,
usługi barów i restauracji, usługi restauracji hotelowych, usługi restauracji sprzedających posiłki na wynos, usługi restauracyjne, usługi restauracyjne świadczone przez hotele, usługi rezerwacji miejsc
w restauracjach, usługi w zakresie bankietów, usługi w zakresie
dostarczania napojów, usługi w zakresie jedzenia na wynos, usługi
w zakresie przygotowywania jedzenia i napojów, usługi w zakresie
sprzedaży posiłków na wynos, usługi w zakresie żywności i napojów
na wynos, winiarnie.

(111) 332291
(220) 2019 10 07
(151) 2020 10 12
(441) 2020 02 03
(732) KAMIŃSKA ELŻBIETA ALLVISION, Gdynia (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) JAKUBOWY HOTEL
(540)

(210) 505328

(591) czarny, złoty
(531) 05.01.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 43 organizowanie i udostępnianie zakwaterowania tymczasowego, rezerwacja pokoi, rezerwacja zakwaterowania na rzecz
podróżnych, rezerwacja zakwaterowania tymczasowego za pośrednictwem Internetu, tymczasowy wynajem pokoi, udostępnianie informacji o tymczasowym zakwaterowaniu za pośrednictwem
Internetu, udostępnianie informacji o usługach tymczasowego
zakwaterowania, udzielanie informacji dotyczących rezerwacji zakwaterowania, udostępnianie obiektów i sprzętu na konferencje,
udostępnianie obiektów i sprzętu na konferencje, wystawy i spotkania, udostępnianie obiektów i sprzętu na wystawy, udostępnianie obiektów i sprzętu na zjazdy, udostępnianie obiektów i sprzętu
wystawienniczego w hotelach, udostępnianie pomieszczeń i urządzeń na posiedzenia zarządu, udostępnianie pomieszczeń na spotkania, udostępnianie sal konferencyjnych, wynajem pomieszczeń
na uroczystości towarzyskie, wynajem pomieszczeń na wystawy,
wynajmowanie sal konferencyjnych, wynajmowanie sal na zebrania, zapewnianie tymczasowego zakwaterowania na czas pracy,
udostępnianie informacji na temat zakwaterowania przez Internet,
udostępnianie zakwaterowania tymczasowego dla gości, udzielanie
informacji on-line dotyczących rezerwacji zakwaterowania na czas
wakacji, udzielanie informacji w zakresie hoteli, usługi hoteli i moteli,
usługi hotelowe, usługi hotelowe dla uprzywilejowanych klientów,
usługi rezerwacji hoteli świadczone za pośrednictwem Internetu,
usługi rezerwacji zakwaterowania na wakacje, usługi w zakresie rezerwacji zakwaterowania w hotelach, usługi w zakresie zakwaterowania w hotelach, wycena zakwaterowania w hotelach, zapewnianie
zakwaterowania w hotelach, zapewnianie zakwaterowania w hotelach i motelach, rezerwacja stolików w restauracjach, serwowanie
żywności i napojów dla gości, winiarnie, zapewnianie pomieszczeń
na uroczystości, usługi rezerwacji miejsc w restauracjach, usługi restauracji hotelowych.
(111) 332292
(151) 2020 10 09

(220) 2019 10 11
(441) 2020 02 10

(210) 505517
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(732) AUROVITAS PHARMA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) AuroFena
(510), (511) 5 leki przeciwbólowe.
(111) 332293
(220) 2019 10 22
(210) 505901
(151) 2020 10 12
(441) 2020 04 06
(732) ZALEWSKA MAŁGORZATA CZUJE, Czernichów (PL)
(540) (znak słowny)
(540) #CZUJE
(510), (511) 9 utrwalone na nośnikach informacje i dane: filmy wideo,
audycje radiowe, programy telewizyjne, nagrania dźwięku, obrazu
i filmowe utrwalone w formie zapisanej taśmy filmowej, taśmy video,
taśmy magnetycznej – w formacie elektronicznym, w zapisie cyfrowym, w wersji przystosowanej do odtwarzania w komputerach multimedialnych, odtwarzaczach CD, DVD, dyski optyczne, zapisane nośniki obrazu i dźwięku, gry komputerowe, interaktywne gry
komputerowe, gry elektroniczne, urządzenia do nagrywania, zapisywania, odtwarzania i reprodukcji dźwięku, obrazu, informacji i zapisu
filmowego w formie analogowej i cyfrowej, elektryczna i elektroniczna aparatura służąca do odbioru przekazu satelitarnego, naziemnego, kablowego i światłowodowego, nadajniki sygnału naziemnego,
kablowego i satelitarnego, odbiorniki telewizyjne i radiowe z wbudowanym dekoderem sygnału, urządzenia do odkodowywania sygnału zawierające zestaw do odbioru telewizji, zestawy aparaturowe
zawierające dekoder i interaktywną przeglądarkę kanałów telewizji
satelitarnej, zestawy aparaturowe zawierające dekoder i nagrywarkę
do zapisywania programów telewizyjnych i dźwiękowych – rejestracja dźwięku i obrazu na wbudowanym dysku twardym PVR umożliwiająca wybór zapisywanych programów [Personal Video Recorder
– osobisty rejestrator obrazu], programy komputerowe, programy
komputerowe umożliwiające użytkownikom telewizji oglądanie i zakup towarów, za pośrednictwem cyfrowych kanałów telewizyjnych,
programy do prowadzenia gier komputerowych, konkursów, programy przystosowane do użycia z odbiornikiem telewizyjnym jako ekranem komputerowym, programy komputerowe do obsługi interaktywnej telewizji, urządzenia do zapisu audio i video w postaci
skompresowanej, anteny radiowe i telewizyjne, urządzenia do zapisywania, zapamiętywania i odtwarzania obrazów, dźwięków i informacji w postaci plików elektronicznych, aparaty telefoniczne, monitory, komputery i urządzenia peryferyjne, komputery przystosowane
do odbioru sygnału radiowego i telewizyjnego w systemie naziemnym, satelitarnym, cyfrowym, aplikacje mobilne, ebooki, książki audio, publikacje interaktywne, 16 książki, druki, magazyny, czasopisma, przewodniki, mapy, broszury, gazety, ulotki, arkusze, bloczki,
bilety, dekoracyjne naklejki, folie, folie bąbelkowe, kalendarze, kartki,
zaproszenia, 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, 35 usługi sprzedaży
odzieży, akcesoriów, artykułów gospodarstwa domowego, artykułów wyposażenia wnętrz, artykułów elektronicznych, artykułów
ogrodniczych, artykułów wyposażenia ogrodu, artykułów sportowych, artykułów edukacyjnych, zabawek, książek, map, artykułów
podróżniczych, artykułów papierniczych, usługi sprzedaży napojów,
usługi doradcze w zakresie franchisingu, usługi zarządzania sieciami
franchisingowymi, usługi reklamowe, usługi marketingowe, wynajem powierzchni na cele reklamowe, wynajem czasu reklamowego,
tłumaczenia, reklama korespondencyjna, sondaże opinii, usługi
agencji reklamowych, produkcja reklam radiowych, telewizyjnych,
kinowych i/lub prasowych, dystrybucja materiałów reklamowych,
tworzenie i udostępnianie baz danych, reklama za pośrednictwem
sieci komputerowych, promocja sprzedaży na rzecz osób trzecich,
wypożyczanie przenośnych konstrukcji reklamowych, wypożyczanie
reklam przenośnych, 38 usługi telekomunikacyjne, usługi agencji informacyjnej, zbieranie i rozpowszechnianie informacji, usługi emisji
sygnału radiowego i telewizyjnego, usługi rozpowszechniania programów telewizyjnych, reportaży, filmów dokumentalnych i fabularnych, widowisk rozrywkowych i sportowych oraz audycji z interaktywnym udziałem widzów, usługi emisji telewizyjnej i radiowej,
usługi obsługi przekazu dźwięku i obrazu, obsługi przekazu cyfrowego, organizowanie systemów transmisyjnych dźwięku, obrazu i sygnału cyfrowego, usługi rozpowszechniania programów i informacji
za pośrednictwem sieci online, sieci informatycznych, internetu,
usługi komunikacyjne za pośrednictwem przekazu satelitarnego, naziemnego, kablowego i światłowodowego, usługi telekomunikacyj-
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ne spersonalizowane-zakres dostępu do treści informacyjnych
i usług indywidualnie określonych dla każdego abonenta z możliwością wykorzystania przesyłania informacji od abonenta do operatora
w celu wyboru usług, uczestniczenia w grach, konkursach, głosowaniach i dokonywania zakupów z jednoczesnym przekazywaniem informacji od i do klienta, usługi telekomunikacyjne przeznaczone
do obsługi sprzedaży detalicznej towarów poprzez bezpośrednią
komunikację z klientem, usługi przekazu telewizyjnego łącznie
z umożliwieniem wyboru z pośród wielu programów i inteligentnej
automatycznej selekcji programów, które mają być nagrywane, usługi emisji i transmisji telewizji interaktywnej, interaktywnej rozrywki
i konkursów, umożliwianie dostępu do stron www za pośrednictwem przekazu telewizyjnego poprzez interaktywny portal telewizyjny, usługi konsultacyjne dotyczące wyżej wymienionych usług,
dostarczanie dostępu do internetu, wynajem miejsca na strony
www, usługi poczty elektronicznej, organizacja i przekazywanie serwisów internetowych www, dostarczanie dostępu do plików mp3,
mp4 w internecie, dostarczanie dostępu do zasobów muzycznych,
filmowych i zbiorów obrazów w sieci internetowej, wynajem urządzeń do odbioru, retransmisji i nadawania sygnału telewizyjnego
i radiowego, wynajem odbiorników radiowych i telewizyjnych, wynajem urządzeń do kodowania i dekodowania sygnału cyfrowego
i analogowego, zapewnienie dostępu do sieci LAN-przesyłanie danych z i do sieci lokalnej (Local Area Network), jak również umożliwianie dostępu do internetu za pośrednictwem tej sieci, umożliwianie
dostępu do krajowych i międzynarodowych serwerów i portali internetowych, usługi dostarczania dostępu do serwerów internetowych,
39 udzielanie informacji on-line na temat podróży, udzielanie informacji dotyczących podróży, prowadzenie podróżniczych serwisów
i portali internetowych, prowadzenie blogów, wideoblogów, fanpage’y na temat podróży, rezerwacja biletów lotniczych oraz rezerwacja biletów na podróże i wycieczki, 41 edukacja, rozrywka, rozrywka
interaktywna, rozrywka online, organizowanie turniejów sportowych, kulturalnych, podróżniczych, edukacyjnych, organizowanie
zawodów e-sportowych, e-podróżniczych, organizacja zawodów
w grach elektronicznych, organizacja zawodów edukacyjnych, sportowych, organizacja quizów, organizowanie zawodów, organizowanie loterii, organizowanie konkursów audiotekstowych, świadczenie
usług gier edukacyjnych, komputerowych, podróżniczych, sportowych, świadczenie usług w zakresie salonów gier, zabaw, usługi szkoleniowe, usługi sportowe, usługi edukacyjne, usługi rozrywki online,
udostępnianie rozrywki online w postaci turniejów gier podróżniczych, edukacyjnych, sportowych, motywacyjnych, coaching, zapewnienie rozrywki online, usługi rozrywkowe w zakresie kojarzenia
użytkowników z grami komputerowymi, edukacyjnymi, udostępnianie w trybie online informacji związanych z grami komputerowymi
i rozszerzeniami komputerowymi do gier, informacje online z dziedziny rozrywki z zakresu gier komputerowych, podróżniczych, edukacyjnych, sportowych, informacje dotyczące rozrywki dostarczane
online z komputerowej bazy danych lub internetu, informacje dotyczące rozrywki w postaci gier edukacyjnych, komputerowych, udostępnianie online komputerowej bazy danych lub sieci komunikacyjnej, usługi produkcji filmów, tworzenie filmów rysunkowych, studia
filmowe, produkcja obrazów animowanych, produkcja programów
radiowych i telewizyjnych, usługi rozrywkowe, radiowe programy
rozrywkowe, udostępnianie publikacji elektronicznych [nie do pobrania], publikowanie tekstów, publikowanie materiałów drukowanych, publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, publikacja
i redagowanie książek, publikowanie czasopism, udostępnianie gier
komputerowych online, publikowanie online elektronicznych książek i czasopism, nauczanie, usługi reporterskie, tłumaczenia, organizowanie zawodów sportowych, edukacyjnych, podróżniczych, organizowanie wystaw w celach kulturalnych lub edukacyjnych, fankluby,
usługi sportowe i w zakresie fitnessu, imprezy kulturalne, organizacja
i przeprowadzanie wydarzeń sportowych, organizacja webinariów,
organizowanie imprez w celach kulturalnych, rozrywkowych i sportowych, organizowanie konkursów, organizowanie spotkań z dziedziny rozrywki, komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji, informacja o edukacji, rozrywka (informacja o-), usługi
informacyjne dotyczące rekreacji, usługi klubowe [rozrywka, nauczanie, sport], organizowanie i prowadzenie kongresów, organizowanie
i prowadzenie sympozjów, organizowanie seminariów, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], organizowanie widowisk,
organizowanie festiwali, organizowanie obozów sportowych, edukacyjnych, podróżniczych, organizowanie i prowadzenie wycieczek
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i wyjazdów, organizowanie loterii, usługa rezerwacji biletów i miejsc
na wydarzenia kulturalne, sportowe lub artystyczne, dekoracje wystaw sklepowych, wynajmowanie urządzeń multimedialnych, urządzeń technologii informacyjnej, urządzeń audiowizualnych, fotograficznych, 42 opracowanie i wdrażanie programów komputerowych,
usługi dotyczące oprogramowania komputerowego zawarte w tej
klasie, opracowanie ekspertyz, opinii i prowadzenie badań w dziedzinie komunikacji społecznej, prowadzenie badań w dziedzinie
usług medialnych-prace badawczo-wdrożeniowe dotyczące opracowywania i wdrażania nowych technologii w dziedzinie usług medialnych, opracowywanie i przekazywanie prognoz pogody, usługi kawiarenek internetowych (wynajem komputerów), usługi udostępniania
dostępu do krajowych i międzynarodowych serwisów i portali internetowych, 43 usługi hotelowe, hostele, kantyny, tymczasowe zakwaterowanie, kawiarnie, usługi cateringowe, usługi w zakresie rezerwacji
kwater, usługi barowe, bary [snack-bary], fast-foody, restauracje samoobsługowe, rezerwacja miejsc w hotelach, elektroniczna rezerwacja
miejsca w hotelach, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem,
produktami i transportem, usługi charytatywne mianowicie dostarczanie jedzenia osobom potrzebującym, usługi charytatywne mianowicie zapewnienia kateringu w zakresie jedzenia i picia, usługi
w zakresie sprzedaży posiłków na wynos, wypożyczanie namiotów,
śpiworów, akcesoriów i sprzętu sportowego, wypożyczanie krzeseł,
stołów, nakryć stołowych lub naczyń, 45 usługi administrowania prawami własności intelektualnej, usługi udzielania licencji i pośrednictwa w obrocie prawami własności intelektualnej.

(111) 332294
(220) 2019 10 25
(210) 506082
(151) 2020 10 12
(441) 2020 01 13
(732) GRUPA LOTOS SPÓŁKA AKCYJNA, Gdańsk (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Lotos Turo Truck
(510), (511) 4 oleje silnikowe, oleje przemysłowe do smarowania powierzchni, oleje technologiczne, zawarte w tej klasie, oleje smarowe,
napędowe, przekładniowe, hydrauliczne, hydrauliczno-przekładniowe, sprężarkowe, turbinowe, maszynowe, żeglugowe, oleje do silników benzynowych i wysokoprężnych: mineralne, półsyntetyczne,
syntetyczne.
(111) 332295
(220) 2019 10 25
(210) 506091
(151) 2020 10 12
(441) 2019 12 30
(732) ŻAKOWSKI MACIEJ, ŚWIĄTCZYŃSKI PAWEŁ RESTAURANT
WEEK SPÓŁKA CYWILNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PARTNER STOŁU
(540)

(531) 11.01.03, 11.01.04, 27.05.01
(510), (511) 35 prowadzenie punktów informacji i porad konsumenckich, prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży, wyselekcjonowanie, z myślą o osobach trzecich towarów i usług w zakresie gastronomii, usług restauracyjnych, organizacji imprez, balów,
konferencji, kongresów, seminariów, sympozjów i konkursów (bez
uwzględnienia transportu) za pomocą środków komunikacji elektronicznej, stron internetowych, portali społecznościowych, forów
internetowych oraz przez sklepy detaliczne, hurtownie oraz za pomocą katalogów przesyłanych pocztą, badania biznesowe, badania
rynkowe, badania opinii publicznej, usługi zbieranie opinii-sondaże,
organizowanie targów i wystaw w celach handlowych i/lub reklamowych, outsourcing-doradztwo handlowe, promocja sprzedaży dla osób trzecich, kreowanie firm, usług i towarów, zarządzanie
w zakresie zamówień handlowych, usługi pośrednictwa w handlu,
41 doradztwo w zakresie organizacji zawodów kulinarnych, administrowanie [organizacja] konkursami, administrowanie [organizacja]
zawodami, organizacja wystaw w celach szkoleniowych, organizacja wystaw w celach edukacyjnych, organizowanie i prowadzenie
seminariów i warsztatów [szkolenia], organizowanie i prowadzenie
sympozjów, organizowanie konkursów w celach kulturalnych, or-
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ganizowanie konkursów w celach szkoleniowych, organizowanie
konkursów za pośrednictwem Internetu, organizowanie konkursów
w celach rozrywkowych, organizowanie wykładów, prowadzenie
konkursów w Internecie, usługi konsultacyjne w dziedzinie zawodów
kulinarnych, usługi w zakresie konferencji, doradztwo w zakresie
planowania przyjęć, doradztwo w zakresie planowania imprez specjalnych, organizowanie balów, organizowanie i przeprowadzanie
targów w celach kulturalnych lub edukacyjnych, organizowanie
i urządzanie wystaw w celach rozrywkowych, planowanie przyjęć,
planowanie przyjęć [rozrywka], 43 dokonywanie rezerwacji restauracji i posiłków, doradztwo kulinarne, dostarczanie informacji o usługach barów, herbaciarnie, imprezy firmowe [zapewnianie jedzenia
i napojów], informacja o usługach restauracyjnych, informacje i doradztwo w zakresie przygotowywania posiłków, bary przekąskowe,
bary sałatkowe, bary szybkiej obsługi [snack-bary], kafeterie [bufety],
kontraktowe usługi w zakresie żywności, oferowanie żywności i napojów dla gości, oferowanie żywności i napojów dla gości w restauracjach, oferowanie żywności i napojów w bistrach, oferowanie żywności i napojów w kawiarenkach internetowych, oferowanie żywności
i napojów w restauracjach i barach, organizacja przyjęć weselnych
[żywność i napoje], organizowanie posiłków w hotelach, udostępnianie opinii na temat restauracji, udostępnianie opinii na temat restauracji i barów, udzielanie informacji dotyczących restauracji, udzielanie informacji w zakresie barów, usługi mobilnych restauracji, usługi
obiektów gościnnych [posiłki i napoje], usługi ogródków piwnych,
usługi osobistych kucharzy, usługi prywatnego klubu kolacyjnego,
usługi w zakresie żywności i napojów na wynos, usługi zaopatrzenia
w napoje, usługi zaopatrzenia w żywność, usługi świadczone przez
bary bistro, zapewnianie pomieszczeń na uroczystości, winiarnie.

(111) 332296
(220) 2019 10 28
(151) 2020 10 12
(441) 2020 01 13
(732) MASURIA SPRING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Iłowo-Osada (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MASURIA SPRING
(540)

(210) 506158

(591) niebieski
(531) 01.15.15, 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 32 woda [napoje], woda pitna, woda mineralna, woda
źródlana, woda niegazowana, woda gazowana, woda pitna butelkowana, 39 usługi butelkowania, dostarczanie wody [dystrybucja].
(111) 332297
(220) 2019 10 30
(151) 2020 10 15
(441) 2020 02 03
(732) AVACORE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Tarnowskie Góry (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) avalab
(540)

(591) zielony, szary
(531) 05.03.13, 05.03.15, 26.05.04, 27.05.01, 29.01.12

(210) 506269
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(510), (511) 1 środki do mycia podczas procesów produkcyjnych,
chemiczne środki czyszczące do stosowania w procesach przemysłowych, chemikalia czyszczące, rozpuszczalniki do czyszczenia
do użytku w procesach produkcji, powłoki do renowacji pokryć podłóg [inne niż farby lub oleje], detergenty do użytku przemysłowego,
preparaty do czyszczenia przemysłowego stosowane w procesach
produkcyjnych, substancje chemiczne do czyszczenia konstrukcji
ceglanych, substancje chemiczne do czyszczenia betonu, substancje chemiczne do czyszczenia kamieniarki, substancje chemiczne
do czyszczenia zaprawy murarskiej, preparaty do usuwania kamienia kotłowego, preparaty chemiczne do usuwania plam, preparaty
chemiczne do usuwania powłok z metali, adsorbenty chemiczne
do usuwania zanieczyszczeń z paliwa, mieszanki do usuwania gumy
jako element procesu produkcyjnego, impregnaty przeciw plamom,
preparaty chemiczne do nabłyszczania skóry, preparaty chemiczne stosowane do renowacji skóry, preparaty do zmiękczania skóry,
środki chemiczne do impregnacji tekstyliów, futer, skóry, włóknin
i tkanin, 3 aerozole czyszczące, detergenty, płyny do mycia, środki do mycia szkła, mieszanki do mycia okien, kremy do mycia, płyn
do mycia naczyń, preparaty do mycia do użytku domowego, chusteczki zawierające preparaty czyszczące, czyszczące rozpuszczalniki
o właściwościach emulgujących, mieszanki czyszczące do usuwania
plam, preparaty czyszczące do dywanów, oleje czyszczące, preparaty czyszczące do kamieniarki, preparaty czyszczące do piekarników,
preparaty czyszczące do samochodów, preparaty czyszczące do stosowania na płytkach, preparaty czyszczące do skóry [materiału], preparaty czyszczące w postaci pianek, środki do usuwania kamienia,
środki czyszczące, środki czyszczące w sprayu do użytku domowego,
mieszanki do pielęgnacji podłóg, naturalne woski i pasty do podłóg,
preparaty do czyszczenia podłóg, środki do polerowania podłóg
i mebli, preparaty do usuwania tłuszczu, pianka do czyszczenia, płyny do czyszczenia, preparaty chemiczne do czyszczenia do użytku
domowego, preparaty do czyszczenia szkła, preparaty do czyszczenia i polerowania skóry i butów, preparaty do czyszczenia i odświeżania, ściereczki nasączane detergentami, do czyszczenia, środki
do czyszczenia pojazdów, szampony do czyszczenia dywanów, preparaty do usuwania klejów, środki do usuwania rdzy, środki do usuwania plam, preparaty do usuwania pleśni, preparaty do usuwania
farb, środki konserwujące do skóry, środki do czyszczenia tapicerki,
środki do czyszczenia toalet, odkamieniacze do użytku domowego,
preparaty do polerowania, preparaty do udrażniania rur, preparaty
do wybielania.

(111) 332298
(220) 2019 10 30
(210) 506283
(151) 2020 10 13
(441) 2019 12 30
(732) NIEWIŃSKI MICHAŁ NZOZ PSYCHOMEDIC.PL KLINIKA
PSYCHOLOGICZNO-PSYCHIATRYCZNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) psychomedic.pl
(510), (511) 44 psychiatria, psychoterapia, usługi psychologów,
konsultacje psychiatryczne, testy psychiatryczne, badania psychologiczne, doradztwo psychologiczne, konsultacje psychologiczne,
poradnictwo psychologiczne, porady psychologiczne, opieka psychologiczna, usługi psychoterapeutyczne, usługi diagnozy psychologicznej, przygotowywanie profili psychologicznych, przeprowadzanie testów psychologicznych, poradnictwo psychologiczne dla
personelu, udzielanie informacji z zakresu psychologii, usługi w zakresie psychologii pracy, usługi w zakresie zdrowia psychicznego,
terapia psychologiczna dla małych dzieci, usługi w zakresie oceny
psychologicznej, badanie osobowości do celów psychologicznych,
usługi w zakresie testów psychologicznych, przeprowadzanie ocen
i badań psychologicznych, przeprowadzanie testów psychologicznych do celów medycznych, doradztwo dotyczące psychologicznego leczenia dolegliwości medycznych, doradztwo dotyczące
psychologicznego łagodzenia dolegliwości medycznych, usługi
poradnictwa psychologicznego w zakresie sportu, przeprowadzanie
testów psychometrycznych do celów medycznych, usługi w zakresie
ocen i badań psychologicznych, usługi w zakresie psychologii dla
osób indywidualnych i grup, konsultacje medyczne, kliniki medyczne, informacja medyczna, poradnictwo medyczne, poradnictwo medyczne związane ze stresem, prowadzenie placówek medycznych,
usługi klinik medycznych, usługi lekarskie, usługi psychiatryczne,
usługi telemedyczne.
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(111) 332299
(220) 2019 10 30
(210) 506289
(151) 2020 10 13
(441) 2019 12 30
(732) NIEWIŃSKI MICHAŁ NZOZ PSYCHOMEDIC.PL KLINIKA
PSYCHOLOGICZNO-PSYCHIATRYCZNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PsychoMEDIC.pl Sieć Klinik Psychologiczno-Psychiatrycznych
(540)
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(540) BIO BIONUS PL-EKO-08 Rolnictwo UE/Spoza UE Naturalnie
dobre WARZONE Z CERTYFIKOWANYCH SKŁADNIKÓW BIO PIWO
JASNE BIONUS PIWO BIO Piwo dla ludzi kochających naturę,
czyste powietrze i czystą wodę. Warzone z certyfikowanych
składników najwyższej jakości z ekologicznych upraw. Piwo jasne,
dolnej fermentacji, filtrowane, pasteryzowane. Surowce użyte
do produkcji pochodzą z BIO plantacji i są atestowane produktami
organicznymi. Przechowywać w chłodnym i zaciemnionym
miejscu Pij schłodzone!
(540)

(591) biały, szary, fioletowy
(531) 02.01.01, 15.07.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 44 psychiatria, psychoterapia, usługi psychologów,
konsultacje psychiatryczne, testy psychiatryczne, badania psychologiczne, doradztwo psychologiczne, konsultacje psychologiczne,
poradnictwo psychologiczne, porady psychologiczne, opieka psychologiczna, usługi psychoterapeutyczne, usługi diagnozy psychologicznej, przygotowywanie profili psychologicznych, przeprowadzanie testów psychologicznych, poradnictwo psychologiczne dla
personelu, udzielanie informacji z zakresu psychologii, usługi w zakresie psychologii pracy, usługi w zakresie zdrowia psychicznego,
terapia psychologiczna dla małych dzieci, usługi w zakresie oceny
psychologicznej, badanie osobowości do celów psychologicznych,
usługi w zakresie testów psychologicznych, przeprowadzanie ocen
i badań psychologicznych, przeprowadzanie testów psychologicznych do celów medycznych, doradztwo dotyczące psychologicznego leczenia dolegliwości medycznych, doradztwo dotyczące
psychologicznego łagodzenia dolegliwości medycznych, usługi
poradnictwa psychologicznego w zakresie sportu, przeprowadzanie
testów psychometrycznych do celów medycznych, usługi w zakresie
ocen i badań psychologicznych, usługi w zakresie psychologii dla
osób indywidualnych i grup, konsultacje medyczne, kliniki medyczne, informacja medyczna, poradnictwo medyczne, poradnictwo medyczne związane ze stresem, prowadzenie placówek medycznych,
usługi klinik medycznych, usługi lekarskie, usługi psychiatryczne,
usługi telemedyczne.
(111) 332300
(220) 2019 10 31
(210) 506326
(151) 2020 10 14
(441) 2020 03 09
(732) PRYNCY TEKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kobyłka (PL)
(540) (znak słowny)
(540) TAXI
(510), (511) 30 świeże, trwałe, o przedłużonej trwałości i mrożone
wyroby cukiernicze, pieczywo cukiernicze, wyroby waflowe, słodycze, ciasta, ciastka, ciasteczka, biszkopty, herbatniki, torty, pizze, słodycze, wyroby czekoladowe, czekolada, czekoladki, praliny, batony,
żelki, galaretki, gumy do żucia, suche wafle, wafle o różnych kształtach, wyroby cukiernicze z waflem oblewane, dekorowane, nadziewane, lody, sorbety.
(111) 332301
(220) 2019 10 31
(210) 506335
(151) 2020 10 14
(441) 2020 03 09
(732) PRYNCY TEKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kobyłka (PL)
(540) (znak słowny)
(540) BAMBO
(510), (511) 30 świeże, trwałe, o przedłużonej trwałości i mrożone
wyroby cukiernicze, pieczywo cukiernicze, wyroby waflowe, słodycze, ciasta, ciastka, ciasteczka, biszkopty, herbatniki, torty, pizze, słodycze, wyroby czekoladowe, czekolada, czekoladki, praliny, batony,
żelki, galaretki, gumy do żucia, suche wafle, wafle o różnych kształtach, wyroby cukiernicze z waflem oblewane, dekorowane, nadziewane, lody, sorbety.
(111) 332302
(220) 2019 10 31
(210) 506341
(151) 2020 10 13
(441) 2019 12 30
(732) KULTOWY BROWAR STAROPOLSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zduńska Wola (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)

(591) jasnozielony, zielony, jasnobrązowy, czarny, biały, zielony
(531) 05.07.02, 05.11.15, 05.03.14, 26.01.02, 07.01.09, 26.04.02,
26.05.01, 25.01.15, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 32 piwo.
(111) 332303
(220) 2019 10 31
(151) 2020 10 13
(441) 2019 12 30
(732) DROZDOWSKI KRZYSZTOF KADE, Lublin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CUDNE MEBLE
(540)

(531) 12.01.15, 27.05.01

(210) 506346
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(510), (511) 20 meble, meble drewniane, meble do salonu, meble sypialniane na wymiar (do zabudowy), meble biurowe, meble domowe, biurowe i ogrodowe, meble kuchenne, regały, szafki, komody,
witryny, łóżka, szafki nocne, szafy, skrzynie, meble wypoczynkowe,
narożniki [meble], kanapy, sofy, fotele, stoły, krzesła, biurka, stoliki,
toaletki, ławki, półki [meble], lustra [meble], meble ogrodowe.

(111) 332304
(220) 2019 11 04
(210) 506397
(151) 2020 10 12
(441) 2020 02 03
(732) POLSKI ZWIĄZEK EKSPLORATORÓW, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PZE POLSKI ZWIĄZEK EKSPLORATORÓW
(540)

(591) czarny
(531) 29.01.08, 27.05.01, 27.05.25, 01.17.11
(510), (511) 35 usługi marketingowe, usługi lobbingu handlowego,
usługi relacji z mediami, 41 organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie kongresów, organizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie i prowadzenie sympozjów,
organizowanie i prowadzenie warsztatów-szkoleń, organizowanie
konkursów w zakresie edukacji lub rozrywki, 45 usługi monitorowania prawnego, usługi prawne związane z negocjacją kontraktów
dla osób trzecich, usługi w zakresie przygotowywania dokumentów
prawnych.
(111) 332305
(220) 2019 11 04
(210) 506399
(151) 2020 10 12
(441) 2020 01 20
(732) KITA WALDEMAR FIRMA PRODUKCYJNO-HANDLOWOUSŁUGOWA NOWOCZESNE GARAŻE, Mszana Górna (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) NOWOCZESNE GARAŻE
(540)

(531) 07.01.08, 27.05.01
(510), (511) 6 drzwi metalowe do garaży, metalowe wałki do drzwi
garażowych, bramy metalowe, drzwi (bramy) żaluzjowe metalowe,
modułowe wiaty metalowe, wiaty [budynki] z metalu, wiaty wykonane z metalowych, prefabrykowanych materiałów izolowanych,
ogrodzenia metalowe, metalowe materiały na ogrodzenia, klatki
metalowe, 35 usługi sprzedaży drzwi, drzwi garażowych, bram, wiat,
ogrodzeń, konstrukcji budowlanych, budynków przenośnych, klatek dla zwierząt, bud dla psów, osprzętu do drzwi i bram, 37 usługi
montażu drzwi, drzwi garażowych, bram, wiat, ogrodzeń, konstrukcji
budowlanych, budynków przenośnych, klatek dla zwierząt, bud dla
psów, usługi konserwacji i serwisu drzwi, drzwi garażowych, bram,
wiat, ogrodzeń, konstrukcji budowlanych, budynków przenośnych,
klatek dla zwierząt, bud dla psów.
(111) 332306
(220) 2019 11 04
(210) 506402
(151) 2020 10 12
(441) 2020 02 03
(732) BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
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(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Bank Pekao
(540)

(591) czarny, czerwony
(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.11.01, 26.11.08, 03.04.05, 03.04.24, 03.04.26
(510), (511) 9 karty bankowe, karty kredytowe, karty debetowe, karty
płatnicze, karty dostępu, karty wielofunkcyjne do usług bankowych
i finansowych, karty identyfikacyjne, karty kodowane magnetycznie,
karty zawierające płytki obwodów scalonych, czytniki kart, nośniki
danych, elektroniczne, magnetyczne i optyczne nośniki danych,
sprzęt przetwarzający dane, komputery, bankomaty, aparatura elektroniczna do weryfikacji autentyczności kart bankowych, urządzenia
do weryfikacji danych, automaty do wpłat i pozostawiania depozytów, automatyczne maszyny sortujące i liczące monety, urządzenia dla punktów sprzedaży, terminale elektroniczne do punktów
sprzedaży, mechanizmy na monety do automatów sprzedających,
elektroniczne maszyny do rejestrowania operacji finansowych, kasy
sklepowe, maszyny liczące, urządzenia do nagrywania, transmisji lub
reprodukcji dźwięku lub obrazu, terminale do przetwarzania transakcji z użyciem kart płatniczych, programy komputerowe, oprogramowanie komputerowe wspomagające świadczenie usług bankowych,
finansowych i inwestycyjnych, oprogramowanie komputerowe
do obsługi bankowości elektronicznej, oprogramowanie do mobilnych urządzeń komunikacyjnych, oprogramowanie komputerowe
umożliwiające kartom płatniczym współdziałanie z terminalami
i czytnikami, oprogramowania do zabezpieczenia baz danych, oprogramowanie do transmisji poufnych informacji, 35 reklama, usługi
reklamy z wykorzystaniem metod słownych, dźwiękowych, audiowizualnych i multimedialnych, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, rozpowszechnianie materiałów reklamowych i ofert reklamowych, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, udostępnienie
powierzchni reklamowej i czasu reklamowego, doradztwo w dziedzinie reklamy, usługi obsługi programów lojalnościowych i programów
promocyjnych, usługi audytorskie, usługi księgowe i rachunkowe,
sporządzanie wyciągów z konta, doradztwo w zakresie prowadzenia
działalności gospodarczej i handlowej, usługi w zakresie ekspertyz
ekonomicznych oraz analiz rynkowych, analizy kosztów, usługi pozyskiwania, opracowywania i udostępniania informacji o działalności
gospodarczej, opracowywanie informacji statystycznych, zarządzanie zbiorami informatycznymi i zbiorami danych w systemach komputerowych, pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych,
usługi systematyzacji, sortowania i kompilacji danych w komputerowych bazach danych, wyszukiwanie informacji w bazach i plikach
komputerowych, doradztwo w zakresie ww. usług, informacja o ww.
usługach, w tym prezentowana w Internecie, 36 ubezpieczenia, usługi finansowe, usługi bankowe, usługi w zakresie majątku nieruchomego, usługi bankowości internetowej, bankowość elektroniczna,
usługi maklerskie, usługi prowadzenia rachunków bankowych, usługi przyjmowania wkładów oszczędnościowych i lokat terminowych,
usługi udzielania oraz zaciągania kredytów i pożyczek, usługi przeprowadzania rozliczeń pieniężnych we wszystkich formach przyjętych w krajowych i międzynarodowych stosunkach bankowych,
usługi wykonywania operacji wekslowych i czekowych, usługi przyjmowania i dokonywania lokat w bankach krajowych i zagranicznych,
usługi przyjmowania i udzielania poręczeń i gwarancji bankowych,
bankowość inwestycyjna, usługi dokonywania obrotu wartościami
dewizowymi, usługi prowadzenia obsługi pożyczek państwowych
i zarządzania funduszami na zlecenie, usługi emitowania własnych
papierów wartościowych i dokonywania obrotu tymi papierami oraz
prowadzenia kont depozytowych papierów wartościowych, usługi
dokonywania czynności zleconych związanych z emisją papierów
wartościowych, w tym gwarantowanie emisji papierów wartościowych, usługi agencji transferowych świadczone na rzecz emitentów
papierów wartościowych, usługi udzielania pożyczek na emisję papierów wartościowych, analizy inwestycji finansowych, pośrednic-
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two, doradztwo i gromadzenie informacji w zakresie emisji papierów
wartościowych, usługi przyjmowania do depozytu przedmiotów,
dokumentów i papierów wartościowych, usługi udostępniania skrytek sejfowych, usługi dokonywania operacji kupna i sprzedaży papierów wartościowych, usługi organizowania i uczestniczenia w konsorcjach bankowych, usługi dokonywania obrotu wierzytelnościami,
zarządzanie funduszami powierniczymi, funduszami inwestycyjnymi, funduszami emerytalnymi, usługi wykonywania na zlecenie innych banków określonych czynności bankowych, usługi czynności
powierniczych, usługi wydawania i obsługi kart płatniczych, usługi
kasy mieszkaniowej, usługi konsultacyjno-doradcze w sprawach finansowych, doradztwo inwestycyjne, usługi finansowe w zakresie
leasingu, usługi finansowe w zakresie leasingu factoringu, usługi
wykonywania terminowych operacji finansowych, organizowanie
funduszy na cele dobroczynne, sponsorowanie finansowe, usługi
w zakresie ubezpieczeń, usługi w zakresie majątku nieruchomego,
usługi wynajmowania i wydzierżawiania nieruchomości oraz lokali,
doradztwo w zakresie ww. usług, informacja o ww. usługach, w tym
prezentowana w Internecie.

(111) 332307
(220) 2019 11 04
(210) 506417
(151) 2020 10 13
(441) 2020 02 10
(732) MFLEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Paterek (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) mFlex advanced film technology
(540)

(591) szary, niebieski
(531) 27.05.01, 27.05.03, 29.01.12
(510), (511) 16 opakowania na żywność, opakowania z tworzyw
sztucznych, folie do pakowania artykułów żywnościowych, folie
z tworzyw sztucznych do owijania i pakowania, nadruki, etykiety
z papieru, worki z tworzyw sztucznych do pakowania, 40 drukowanie cyfrowe, laminowanie.
(111) 332308
(220) 2019 11 05
(210) 506455
(151) 2020 10 12
(441) 2020 01 20
(732) VIA MEDICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Gdańsk (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Choroby Serca i Naczyń czasopismo lekarzy praktyków
(540)

(591) niebieski, czerwony, szary
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 mobilne aplikacje, edukacyjne aplikacje mobilne, aplikacje do pobrania, edukacyjne aplikacje komputerowe, aplikacje
biurowe i biznesowe, pobieralne aplikacje na telefony komórkowe
do zarządzania danymi, aplikacje do pobrania do użytku z telefonami komórkowymi, kodowane programy, programy komputerowe, komputerowe programy operacyjne, oprogramowanie komputerowe [programy], nagrane programy komputerowe, programy
na smartfony, programy do przetwarzania danych, programy do magazynowania danych, programy komputerowe do zarządzania projektami, programy komputerowe do celów edukacji, programy
komputerowe do edytowania obrazów, dźwięku i wideo, oprogramowanie do uczenia maszynowego do opieki zdrowotnej, oprogramowanie do monitorowania zdrowia, oprogramowanie do sztucznej
inteligencji do opieki zdrowotnej, oprogramowanie komputerowe
w dziedzinie elektronicznej działalności wydawniczej, edukacyjne
materiały na zajęcia, do pobrania, materiały na przewody instalacji
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elektrycznych [kable], kinematograficzne filmy, nagrane filmy, filmy
do pobrania, urządzenia do montażu filmów, nagrania wideo z filmami, nagrane płyty DVD z nagraniami muzycznymi, nagrania wideo
z muzyką, do pobrania, nagrane taśmy dźwiękowe z nagraniami muzycznymi, muzyczne nagrania dźwiękowe do pobrania, nagrania audio, nagrania wideo, nagrania dźwiękowe, nagrania cyfrowe, nagrania multimedialne, 16 czasopisma branżowe, czasopisma fachowe,
periodyki [czasopisma], medyczne czasopisma fachowe, czasopisma o tematyce ogólnej, książki, podręczniki [książki], książki edukacyjne, publikacje drukowane, publikacje edukacyjne, publikacje
promocyjne, publikacje reklamowe, 35 reklama, publikacja reklam,
przygotowywanie reklam, umieszczanie reklam, rozpowszechnianie reklam, produkcja reklam, kompilacja reklam, usługi reklamowe,
analizy odbioru reklamy, wynajem powierzchni reklamowej i materiałów reklamowych, dystrybucja tekstów reklamowych, usługi
konsultingowe dotyczące reklamy, informacja marketingowa, kampanie marketingowe, usługi marketingowe, doradztwo reklamowe
i marketingowe, ocena statystyczna danych marketingowych, usługi
reklamowe, promocyjne i marketingowe, promocja sprzedaży, administrowanie sprzedażą, usługi sprzedaży detalicznej w związku
z urządzeniami medycznymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem medycznym, usługi sprzedaży hurtowej w związku
z urządzeniami medycznymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku
ze sprzętem medycznym, sprzedaż detaliczna środków farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych oraz zaopatrzenia medycznego, sprzedaż detaliczna lub hurtowa środków farmaceutycznych,
weterynaryjnych i sanitarnych oraz zaopatrzenia medycznego, 41
organizowanie konferencji, organizowanie konferencji i sympozjów
w dziedzinie nauk medycznych, organizowanie kongresów i konferencji w celach kulturalnych i edukacyjnych, przygotowywanie,
organizowanie i prowadzenie konferencji, organizacja szkoleń, organizowanie warsztatów, organizowanie konkursów, udostępnianie
publikacji on-line, udostępnianie elektronicznych publikacji on-line, informacja dotycząca edukacji udzielana on-line z komputerowej bazy danych lub z Internetu, udostępnianie on-line czasopism
o tematyce ogólnej nie do pobrania, udostępnianie publikacji elektronicznych on-line (nie do pobrania), publikowanie on-line elektronicznych książek i czasopism, medyczne usługi edukacyjne, publikowanie tekstów medycznych, wydawanie publikacji medycznych,
doradztwo w zakresie szkoleń medycznych, zapewnianie kursów
ustawicznego kształcenia medycznego, prowadzenie seminariów
edukacyjnych dotyczących zagadnień medycznych, publikowanie
prac naukowych związanych z technologią medyczną, organizowanie seminariów i kongresów o tematyce medycznej, publikacja i wydawanie prac naukowych związanych z technologią medyczną, szkolenia w dziedzinie zaburzeń medycznych i ich leczenia, publikowanie
książek, wypożyczanie książek i czasopism, publikowanie czasopism,
książek i podręczników z dziedziny medycyny, usługi wydawnicze
w zakresie elektronicznych książek i czasopism w Internecie, produkcja nagrań dźwięku i obrazu na nośnikach dźwięku i obrazu, usługi
z zakresu bibliotek online, mianowicie świadczenie usług bibliotek
elektronicznych udostępniających gazety, magazyny, zdjęcia i obrazy za pośrednictwem sieci komputerowej on-line, publikowanie tekstów i obrazów, w tym w formie elektronicznej innych niż do celów
reklamowych, edycja druków zawierających obrazy i zdjęcia innych
niż do celów reklamowych.

(111) 332309
(220) 2019 11 05
(210) 506458
(151) 2020 10 12
(441) 2020 01 20
(732) VIA MEDICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Gdańsk (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FC FOLIACARDIOLOGICA
(540)

(591) czerwony, czarny, biały
(531) 26.01.03, 26.11.03, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 mobilne aplikacje, edukacyjne aplikacje mobilne, aplikacje do pobrania, edukacyjne aplikacje komputerowe, aplikacje
biurowe i biznesowe, pobieralne aplikacje na telefony komórkowe
do zarządzania danymi, aplikacje do pobrania do użytku z telefo-
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nami komórkowymi, kodowane programy, programy komputerowe, komputerowe programy operacyjne, oprogramowanie komputerowe [programy], nagrane programy komputerowe, programy
na smartfony, programy do przetwarzania danych, programy do magazynowania danych, programy komputerowe do zarządzania projektami, programy komputerowe do celów edukacji, programy
komputerowe do edytowania obrazów, dźwięku i wideo, oprogramowanie do uczenia maszynowego do opieki zdrowotnej, oprogramowanie do monitorowania zdrowia, oprogramowanie do sztucznej
inteligencji do opieki zdrowotnej, oprogramowanie komputerowe
w dziedzinie elektronicznej działalności wydawniczej, edukacyjne
materiały na zajęcia, do pobrania, materiały na przewody instalacji
elektrycznych [kable], kinematograficzne filmy, nagrane filmy, filmy
do pobrania, urządzenia do montażu filmów, nagrania wideo z filmami, nagrane płyty DVD z nagraniami muzycznymi, nagrania wideo
z muzyką, do pobrania, nagrane taśmy dźwiękowe z nagraniami muzycznymi, muzyczne nagrania dźwiękowe do pobrania, nagrania audio, nagrania wideo, nagrania dźwiękowe, nagrania cyfrowe, nagrania multimedialne, 16 czasopisma branżowe, czasopisma fachowe,
periodyki [czasopisma], medyczne czasopisma fachowe, czasopisma
o tematyce ogólnej, książki, podręczniki [książki], książki edukacyjne,
publikacje drukowane, publikacje edukacyjne, publikacje promocyjne, publikacje reklamowe, 35 reklama, publikacja reklam, przygotowywanie reklam, umieszczanie reklam, rozpowszechnianie reklam,
produkcja reklam, kompilacja reklam, usługi reklamowe, analizy odbioru reklamy, wynajem powierzchni reklamowej i materiałów reklamowych, dystrybucja tekstów reklamowych, usługi konsultingowe
dotyczące reklamy, informacja marketingowa, kampanie marketingowe, usługi marketingowe, doradztwo reklamowe i marketingowe, ocena statystyczna danych marketingowych, usługi reklamowe,
promocyjne i marketingowe, promocja sprzedaży, administrowanie
sprzedażą, usługi sprzedaży detalicznej w związku z urządzeniami
medycznymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem
medycznym, usługi sprzedaży hurtowej w związku z urządzeniami
medycznymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku ze sprzętem
medycznym, sprzedaż detaliczna środków farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych oraz zaopatrzenia medycznego, sprzedaż
detaliczna lub hurtowa środków farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych oraz zaopatrzenia medycznego, 41 organizowanie konferencji, organizowanie konferencji i sympozjów w dziedzinie
nauk medycznych, organizowanie kongresów i konferencji w celach kulturalnych i edukacyjnych, przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie konferencji, organizacja szkoleń, organizowanie
warsztatów, organizowanie konkursów, udostępnianie publikacji
on-line, udostępnianie elektronicznych publikacji on-line, informacja dotycząca edukacji udzielana on-line z komputerowej bazy danych lub z internetu, udostępnianie on-line czasopism o tematyce
ogólnej nie do pobrania, udostępnianie publikacji elektronicznych
on-line (nie do pobrania), publikowanie on-line elektronicznych
książek i czasopism, medyczne usługi edukacyjne, publikowanie tekstów medycznych, wydawanie publikacji medycznych, doradztwo
w zakresie szkoleń medycznych, zapewnianie kursów ustawicznego
kształcenia medycznego, prowadzenie seminariów edukacyjnych
dotyczących zagadnień medycznych, publikowanie prac naukowych
związanych z technologią medyczną, organizowanie seminariów
i kongresów o tematyce medycznej, publikacja i wydawanie prac
naukowych związanych z technologią medyczną, szkolenia w dziedzinie zaburzeń medycznych i ich leczenia, publikowanie książek,
wypożyczanie książek i czasopism, publikowanie czasopism, książek
i podręczników z dziedziny medycyny, usługi wydawnicze w zakresie
elektronicznych książek i czasopism w internecie, produkcja nagrań
dźwięku i obrazu na nośnikach dźwięku i obrazu, usługi z zakresu bibliotek online, mianowicie świadczenie usług bibliotek elektronicznych udostępniających gazety, magazyny, zdjęcia i obrazy
za pośrednictwem sieci komputerowej online, publikowanie tekstów
i obrazów, w tym w formie elektronicznej, innych niż do celów reklamowych, edycja druków zawierających obrazy i zdjęcia, innych niż
do celów reklamowych.

(111) 332310
(220) 2019 11 06
(210) 506504
(151) 2020 10 12
(441) 2020 02 03
(732) VIA MEDICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Gdańsk (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)

Nr 3/2021

(540) CARDIOLIPID
(540)

(591) pomarańczowy, żółty
(531) 29.01.12, 27.05.01, 25.07.01
(510), (511) 9 mobilne aplikacje, edukacyjne aplikacje mobilne, aplikacje do pobrania, edukacyjne aplikacje komputerowe, aplikacje
biurowe i biznesowe, pobieralne aplikacje na telefony komórkowe
do zarządzania danymi, aplikacje do pobrania do użytku z telefonami komórkowymi, kodowane programy, programy komputerowe, komputerowe programy operacyjne, oprogramowanie komputerowe [programy], nagrane programy komputerowe, programy
na smartfony, programy do przetwarzania danych, programy do magazynowania danych, programy komputerowe do zarządzania projektami, programy komputerowe do celów edukacji, programy
komputerowe do edytowania obrazów, dźwięku i wideo, oprogramowanie do uczenia maszynowego do opieki zdrowotnej, oprogramowanie do monitorowania zdrowia, oprogramowanie do sztucznej
inteligencji do opieki zdrowotnej, oprogramowanie komputerowe
w dziedzinie elektronicznej działalności wydawniczej, edukacyjne
materiały na zajęcia, do pobrania, materiały na przewody instalacji
elektrycznych [kable], kinematograficzne filmy, nagrane filmy, filmy
do pobrania, urządzenia do montażu filmów, nagrania wideo z filmami, nagrane płyty DVD z nagraniami muzycznymi, nagrania wideo
z muzyką, do pobrania, nagrane taśmy dźwiękowe z nagraniami muzycznymi, muzyczne nagrania dźwiękowe do pobrania, nagrania audio, nagrania wideo, nagrania dźwiękowe, nagrania cyfrowe, nagrania multimedialne, 16 czasopisma branżowe, czasopisma fachowe,
periodyki [czasopisma], medyczne czasopisma fachowe, czasopisma
o tematyce ogólnej, książki, podręczniki [książki], książki edukacyjne,
publikacje drukowane, publikacje edukacyjne, publikacje promocyjne, publikacje reklamowe, 35 reklama, publikacja reklam, przygotowywanie reklam, umieszczanie reklam, rozpowszechnianie reklam,
produkcja reklam, kompilacja reklam, usługi reklamowe, analizy odbioru reklamy, wynajem powierzchni reklamowej i materiałów reklamowych, dystrybucja tekstów reklamowych, usługi konsultingowe
dotyczące reklamy, informacja marketingowa, kampanie marketingowe, usługi marketingowe, doradztwo reklamowe i marketingowe, ocena statystyczna danych marketingowych, usługi reklamowe,
promocyjne i marketingowe, promocja sprzedaży, administrowanie
sprzedażą, usługi sprzedaży detalicznej w związku z urządzeniami
medycznymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem
medycznym, usługi sprzedaży hurtowej w związku z urządzeniami
medycznymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku ze sprzętem
medycznym, sprzedaż detaliczna środków farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych oraz zaopatrzenia medycznego, sprzedaż
detaliczna lub hurtowa środków farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych oraz zaopatrzenia medycznego, 41 organizowanie konferencji, organizowanie konferencji i sympozjów w dziedzinie
nauk medycznych, organizowanie kongresów i konferencji w celach kulturalnych i edukacyjnych, przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie konferencji, organizacja szkoleń, organizowanie
warsztatów, organizowanie konkursów, udostępnianie publikacji
on-line, udostępnianie elektronicznych publikacji on-line, informacja dotycząca edukacji udzielana on-line z komputerowej bazy danych lub z Internetu, udostępnianie on-line czasopism o tematyce
ogólnej nie do pobrania, udostępnianie publikacji elektronicznych
on-line (nie do pobrania), publikowanie on-line elektronicznych
książek i czasopism, medyczne usługi edukacyjne, publikowanie tekstów medycznych, wydawanie publikacji medycznych, doradztwo
w zakresie szkoleń medycznych, zapewnianie kursów ustawicznego
kształcenia medycznego, prowadzenie seminariów edukacyjnych
dotyczących zagadnień medycznych, publikowanie prac naukowych
związanych z technologią medyczną, organizowanie seminariów
i kongresów o tematyce medycznej, publikacja i wydawanie prac
naukowych związanych z technologią medyczną, szkolenia w dziedzinie zaburzeń medycznych i ich leczenia, publikowanie książek,
wypożyczanie książek i czasopism, publikowanie czasopism, książek
i podręczników z dziedziny medycyny, usługi wydawnicze w zakresie
elektronicznych książek i czasopism w Internecie, produkcja nagrań
dźwięku i obrazu na nośnikach dźwięku i obrazu, usługi z zakre-
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su bibliotek online, mianowicie świadczenie usług bibliotek elektronicznych udostępniających gazety, magazyny, zdjęcia i obrazy
za pośrednictwem sieci komputerowej online, publikowanie tekstów
i obrazów, w tym w formie elektronicznej, innych niż do celów reklamowych, edycja druków zawierających obrazy i zdjęcia, innych niż
do celów reklamowych.
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(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GRUZIŃSKI CHLEB GEORGIAN BREAD Zawsze świeży prosto
z pieca
(540)

(111) 332311
(220) 2019 11 06
(210) 506507
(151) 2020 10 13
(441) 2019 12 30
(732) TORZEWSKA-SZLENDAK IWONA IS PRZEDSIĘBIORSTWO
PRODUKCYJNE, Konstantynów Łódzki (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) naris
(540)

(591) czarny, brązowy, jasnobrązowy, biały
(531) 26.11.03, 26.04.02, 26.01.01, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 25 wyroby pończosznicze, rajstopy, pończochy, skarpetki, getry.
(111) 332312
(220) 2019 11 08
(151) 2020 10 12
(441) 2020 01 07
(732) 70mai Co.,Ltd., Szanghaj (CN)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) 70mai
(540)

(210) 506603

(531) 27.05.01, 27.07.01
(510), (511) 9 baterie elektryczne, skrzynki rozgałęźne [elektryczność], zapisane oprogramowanie komputerowe do bezpiecznej
jazdy, automatyczne sygnalizatory niskiego ciśnienia w oponach
pojazdów, szklane obudowy do akumulatorów, urządzenia do rejestrowania odległości, osłony głowy, smartfony, monitory wideo, ładowarki do baterii, 12 pompy powietrzne [akcesoria do pojazdów],
pompki do rowerów, rowery elektryczne, samobalansujące się rowery jednokołowe, lusterko wsteczne, foteliki bezpieczeństwa dla dzieci [do pojazdów].
(111) 332313
(220) 2019 11 11
(210) 506618
(151) 2020 10 14
(441) 2019 12 23
(732) AUROVITAS PHARMA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Epiauro
(510), (511) 5 leki na receptę.
(111) 332314
(220) 2019 11 11
(210) 506620
(151) 2020 10 14
(441) 2019 12 23
(732) AUROVITAS PHARMA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Aurovalsod
(510), (511) 5 leki na receptę.
(111) 332315
(220) 2019 11 12
(210) 506682
(151) 2020 10 15
(441) 2020 01 27
(732) GRUZIŃSKI CHLEB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków (PL)

(591) żółty, czarny, biały, czerwony
(531) 02.09.01, 08.01.02, 11.03.18, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 30 wyroby piekarnicze, 35 usługi sprzedaży detalicznej
w związku z wyrobami piekarniczymi, usługi sprzedaży hurtowej
w związku z wyrobami piekarniczymi, 40 wypiek chleba, 43 usługi
zaopatrzenia w żywność i napoje, usługi restauracyjne .
(111) 332316
(220) 2019 11 14
(210) 506779
(151) 2020 10 12
(441) 2020 03 30
(732) WALASEK MARCIN APS, Tarnowskie Góry (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Uchatki
(510), (511) 5 wchłaniające artykuły higieniczne, 10 wkłady do spluwaczek do celów stomatologicznych.
(111) 332317
(220) 2019 11 14
(210) 506780
(151) 2020 10 12
(441) 2020 03 30
(732) ALMUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Słomniki (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Folk Almusso
(540)

(591) czarny, czerwony, pomarańczowy, żółty, fioletowy, zielony,
jasnozielony, jasnoniebieski, jasnobrązowy, niebieski
(531) 03.07.03, 03.01.14, 03.01.25, 05.05.20, 05.05.22, 05.05.23,
27.05.01, 29.01.15, 26.13.25
(510), (511) 3 chusteczki nawilżane do celów higienicznych lub kosmetycznych, papierowe ręczniki do rąk nasączone środkami kosmetycznymi lub czyszczącymi, wata do celów kosmetycznych, 16
wyroby papierowe, a mianowicie papier higieniczny, śliniaki papierowe, worki papierowe, rolki papieru toaletowego, bielizna stołowa
papierowa, chusteczki do nosa papierowe, wyroby papierowe do celów domowych, chusteczki papierowe, chusteczki higieniczne, chusteczki toaletowe, chusteczki papierowe nasączone płynami kosmetycznymi, ręczniki papierowe, ręczniki kuchenne, papier toaletowy,
czyściwa przemysłowe z papieru lub celulozy, podkłady papierowe,
produkty z papieru do celów kuchennych, serwetki papierowe.
(111) 332318
(151) 2020 10 13

(220) 2019 11 15
(441) 2020 02 10

(210) 506836
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(732) DANIRES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Krokowo (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Wędliny Mistrza Jana
(540)

(591) brązowy
(531) 26.11.01, 27.05.01, 29.01.07
(510), (511) 29 mięso wieprzowe, mięso konserwowane, przetwory
mięsne, pasztety, wędliny, kiełbasy, kabanosy, pasztety, wędzonki,
wyroby blokowe, produkty mięsne z dodatkiem krwi, wyroby podrobowe i garmażeryjne, 35 prowadzenie hurtowni i sklepów detalicznych towarów i wyrobów z mięsa, połączone z ich reklamą i promocją, sprzedaż hurtowa i detaliczna mięsa, przetworów mięsnych,
wędlin, sprzedaż hurtowa i detaliczna za pośrednictwem Internetu
mięsa, przetworów mięsnych, wędlin, usługi informacji handlowej
dotyczącej mięsa, przetworów mięsnych, wędlin, promocja sprzedaży towarów, reklama za pośrednictwem sieci komputerowych,
publikowanie tekstów reklamowych, reklama radiowa i telewizyjna,
rozpowszechnianie ogłoszeń i materiałów reklamowych, usługi w zakresie marketingu i prezentacji, pokazy towarów i prezentowanie
usług w celach handlowych i reklamowych, wynajmowanie miejsc
na umieszczanie ogłoszeń lub reklam, uaktualnianie materiałów reklamowych, usługi doradztwa w zakresie prowadzenia działalności
gospodarczej handlowej, usługi dotyczące zarządzania działalnością
gospodarczą handlową, usługi doradztwa w zakresie organizowania
i zarządzania działalnością gospodarczą handlową.
(111) 332319
(220) 2019 11 15
(151) 2020 10 12
(441) 2020 01 07
(732) KOZIOŁ ŁUKASZ MICHAŁ, Rybnik (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Dobra Sztela
(540)

(210) 506839

(591) czerwony, pomarańczowy
(531) 02.09.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 pośrednictwo pracy, pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarządzanie i administrowanie działalnością
gospodarczą, usługi rekrutacji personelu, analiza pracy w celu określenia umiejętności pracownika i innych wymagań względem tego
pracownika, doradztwo i konsultacje w zakresie zatrudnienia, dobór
personelu dla osób trzecich, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, sprzedaż (promocja) dla osób trzecich, powielanie dokumentów, skomputeryzowana usługa zarządzania plikami, analizy
biznesowe, aktualizacja, systematyzacja, utrzymywanie i udostępnianie danych w komputerowych bazach danych, dostarczanie informacji dotyczących kontaktów handlowych i biznesowych, indeksowanie stron internetowych w celach handlowych lub reklamowych,
marketing ukierunkowany, negocjowanie i rozliczanie transakcji
handlowych dla osób trzecich, reklama online za pośrednictwem
sieci komputerowej, reklama typu „płać za kliknięcie”, sporządzanie
indeksów informacji do celów handlowych lub reklamowych, usługi
w zakresie porównywania cen, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, 38 zapewnianie dostępu do baz danych, fora
(pokoje rozmów) dla serwisów społecznościowych, udostępnianie
forów internetowych online, usługi związane z elektronicznymi tablicami ogłoszeń (usługi telekomunikacyjne), 39 informacja o transporcie, organizowanie podróży, 41 doradztwo w zakresie szkolenia
i doskonalenia zawodowego opiekuna osób starszych, edukacja online z komputerowej bazy danych lub za pomocą Internetu czy ekstranetów, dostarczanie informacji edukacyjnych, edukacja językowa,
organizowanie konkursów.
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(111) 332320
(220) 2019 11 17
(210) 506845
(151) 2020 10 12
(441) 2020 01 07
(732) CONTINENTAL TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) C Continental Trade Sp. z o.o.
(540)

(591) niebieski, czerwony, różowy
(531) 01.01.05, 01.01.09, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 wzierniki optyczne, wzierniki z szybką, wizjery optyczne, płynowskazy, wodowskazy, wizjery przepływu do wspawania
i przykręcane, wizjery przepływu wysokociśnieniowe, wzierniki
okrągłe i podłużne do wspawania i przykręcane, wzierniki optyczne do przeprowadzania inspekcji, wodowskazy ze szkłem refleksyjnym i transparentnym, płynowskazy rurkowe, 17 uszczelki gumowe, uszczelki niemetalowe, uszczelki do rur, uszczelki do użytku
przemysłowego, uszczelki skórzane, tuleje skórzane, uszczelki
do szkieł wziernych i płynowskazowych, mika naturalna i syntetyczna, mika w płatkach, w kawałkach, okienka, osłony mikowe, izolatory mikowe, mikanit, tuleje i płyty mikanitowe, uszczelki z tworzyw
sztucznych, gumy i grafitu, tuleje i uszczelki ze skóry, 21 wyroby
szklane, szklane pręty, pojemniki ze szkła, szkło techniczne, okrągłe
szkła wzierne, szkło płynowskazowe, borokrzemowe rury, cylindry,
pręty i kapilary, borokrzemowe rury płynowskazowe, szklane kwarcowe wyroby, szkło szafirowe, rury kwarcowe, szkło borokrzemowe, sodowo-wapniowe, kwarcowe, szafirowe, germanowe, szkło
wzierne okrągłe, podłużne, rury i cylindry szklane, pręty szklane,
kapilary szklane, 35 sprzedaż detaliczna lub hurtowa następujących towarów: wizjery przepływu, wzierniki optyczne, wzierniki
z szybką, wzierniki optyczne do przeprowadzania inspekcji, wizjery
optyczne, mika, mika jako surowiec lub półprodukt, uszczelki gumowe, uszczelki niemetalowe, uszczelki do rur, uszczelki do użytku przemysłowego, wypełnienie grafitowe do uszczelek, uszczelki
skórzane, tuleje skórzane, uszczelki do szkieł wziernych, uszczelki
do szkieł płynowskazowych, uszczelki grafitowe, tuleje grafitowe,
wyroby szklane, szklane pręty, pojemniki ze szkła, szklane przewody rurowe, szkło techniczne, okrągłe szkła wzierne, szkło płynowskazowe, borokrzemowe rury, cylindry, pręty i kapilary, szklane
kwarcowe wyroby, szkło szafirowe.
(111) 332321
(220) 2019 11 17
(210) 506846
(151) 2020 10 12
(441) 2020 01 07
(732) WŁODARCZYK ELIZA ALINA ASTORIA, Łódź (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Eyes Talk
(510), (511) 3 rzęsy, rzęsy sztuczne, kosmetyki do rzęs, farba do rzęs,
tusze do rzęs, wydłużające tusze do rzęs, kleje do przymocowywania sztucznych rzęs, środki do makijażu oczu, 41 kursy szkoleniowe,
prowadzenie warsztatów, skomputeryzowane szkolenia, szkolenie
i instruktaż, nauczanie i szkolenia, organizowanie kursów szkoleniowych, zapewnianie kursów szkoleniowych, organizowanie seminariów szkoleniowych, prowadzenie seminariów szkoleniowych,
szkolenia dla dorosłych, przygotowanie prezentacji do celów szkoleniowych, organizowanie pokazów w celach szkoleniowych, prowadzenie kursów instruktażowych, edukacyjnych i szkoleniowych dla
młodych ludzi i dorosłych, szkolenie w zakresie kosmetyki i urody,
usługi edukacyjne w postaci szkół kosmetycznych, usługi szkół pielęgnacji urody, nauczanie w zakresie pielęgnacji urody, instruktaż
w zakresie pielęgnacji ciała, szkolenia w zakresie pielęgnacji urody,
szkolenie w zakresie higieny.
(111) 332322
(220) 2019 11 17
(210) 506849
(151) 2020 10 12
(441) 2020 01 07
(732) STARZYK EDYTA JOANNA LIVE NATURALLY, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) kopalnia-zdrowia.pl ekoDrogeria
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(540)

(591) szary, czerwony
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi handlu detalicznego związane ze sprzedażą
mebli oraz usługi sprzedaży detalicznej w związku z wyposażeniem
domu.

(591) zielony, czarny, biały
(531) 02.03.23, 05.03.11, 05.03.15, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 sprzedaż detaliczna lub hurtowa następujących towarów: kosmetyki, kosmetyki naturalne, środki czyszczące, żywność,
suplementy diety, usługi sprzedaży detalicznej lub hurtowej świadczone online w zakresie następujących towarów: kosmetyki, kosmetyki naturalne, środki czyszczące, żywność, suplementy diety.
(111) 332323
(220) 2019 11 18
(151) 2020 10 12
(441) 2020 01 27
(732) VICTORIA CYMES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wałcz (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Cymes simo BIO PRODUCTS
(540)

(210) 506889
(591) czerwony, szary
(531) 27.05.01, 27.05.05, 24.17.02, 29.01.01, 29.01.06
(510), (511) 9 oprogramowanie komputerowe, software, publikacje
elektroniczne, magnetyczne i optyczne nośniki danych, płyty CD/
CDR/CDRW/DVD/DVDR/DVDRW, karty magnetyczne, karty z pamięcią, karty z mikroprocesorem, audiowizualne urządzenia do nauki,
sprzęt komputerowy, urządzenia do przetwarzania informacji, interfejsy komputerowe, 41 publikacje elektroniczne on-line książek i periodyków, publikowanie książek, publikowanie tekstów [innych niż
teksty reklamowe], 45 badania prawne, usługi prawnicze, doradztwo
prawne, usługi wsparcia prawnego, usługi w zakresie pomocy prawnej, usługi w zakresie przygotowywania dokumentów prawnych, dostarczanie informacji prawnych, pomoc prawna przy tworzeniu umów,
profesjonalne usługi doradcze dotyczące zagadnień prawnych.

(591) biały, czerwony, zielony
(531) 05.03.11, 26.02.01, 26.13.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 32 napoje bezalkoholowe: gazowane, niegazowane,
musujące, napoje owocowe, wyciągi z owoców lub warzyw, wody
niegazowane i gazowane, mineralne, stołowe, sodowe, soki, napoje
owocowe i soki owocowe, soki, napoje i nektary: warzywne, owocowo-warzywne, soki zagęszczone, przecierowe, sorbety (napoje),
napoje izotoniczne, energetyczne, proteinowe, węglowodanowe,
syropy zagęszczane, syropy do napojów, kawy, drinków i koktajli,
zaprawy do napojów, syropy i preparaty do przygotowywania napojów, koncentraty napojów, esencje do napojów, ekstrakty do napojów, napoje wzbogacone witaminami i minerałami, 35 usługi
sprzedaży towarów: napoje bezalkoholowe, napoje owocowe, wyciągi z owoców lub warzyw, wody niegazowane i gazowane, wody
mineralne oraz stołowe i sodowe, soki, napoje i soki owocowe, soki
oraz napoje i nektary warzywne oraz owocowo-warzywne, soki zagęszczone, soki przecierowe, sorbety, napoje izotoniczne, napoje
energetyczne, napoje proteinowe, napoje węglowodanowe, syropy zagęszczane, syropy do napojów i kawy oraz drinków i koktajli,
zaprawy do napojów, syropy i preparaty do przygotowywania napojów, koncentraty napojów, esencje do napojów, ekstrakty do napojów, napoje wzbogacone witaminami i minerałami, zarządzanie
sklepami: detalicznymi, hurtowymi oraz internetowymi, doradztwo
gospodarcze związane z franchisingiem, zarządzanie biznesowe
przedsiębiorstwami franczyzowymi.
(111) 332324
(220) 2019 11 18
(151) 2020 10 14
(441) 2019 12 23
(732) GŁÓD PAWEŁ MEBLE DOMO, Kołobrzeg (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Meble Domo

(111) 332325
(220) 2019 11 18
(210) 506908
(151) 2020 10 12
(441) 2020 03 30
(732) WYDAWNICTWO C. H. BECK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) n.ius
(540)

(111) 332326
(220) 2019 11 19
(210) 506913
(151) 2020 10 14
(441) 2019 12 23
(732) KOMSKI BARTOSZ MARCIN DERMSOLUTION, Gdańsk (PL)
(540) (znak słowny)
(540) KAJTEK
(510), (511) 12 rowerki biegowe [pojazdy], rowery dziecięce, samochodowe foteliki dziecięce, samochodowe foteliki bezpieczeństwa
dla dzieci, wózki dziecięce, składane wózki dziecięce, pokrowce
wózków dziecięcych, pokrycia wózków dziecięcych spacerowych,
osłony do wózków dziecięcych, kosze do wózków dziecięcych, wózki dziecięce spacerowe (budki do-), pasy bezpieczeństwa dla dzieci
do pojazdów, przenośne siedzenia dla dzieci do pojazdów, foteliki bezpieczeństwa dla dzieci [do pojazdów], podstawki [siedziska]
podwyższające dla dzieci do pojazdów, foteliki dla dzieci do użytku
w pojazdach, wózki dziecięce wyposażone w nosidełka, 28 rowery
trójkołowe dla dzieci [zabawki], rowery trójkołowe [zabawki], czterokołowe pojazdy dla dzieci [zabawki], pojazdy [zabawki], pojazdy
jeżdżące dla dzieci [zabawki], zabawki edukacyjne.
(111) 332327
(220) 2019 11 19
(210) 506916
(151) 2020 10 12
(441) 2020 04 27
(732) IWANICKI RYSZARD LUBELSKIE CENTRUM MAŁYCH
ZWIERZĄT, Lublin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LWIE SERCE IWANICCY
(540)

(210) 506902
(591) złoty, szary, biały
(531) 02.09.01, 03.01.01, 03.01.28, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.02, 29.01.06
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(510), (511) 16 czasopisma, periodyki, książki, albumy, katalogi, prospekty, broszury, publikacje edukacyjne, publikacje drukowane,
dzienniki, drukowane foldery edukacyjne, druki, 21 urny, 44 usługi
weterynaryjne, pomoc weterynaryjna, 45 usługi kremacyjne.

(111) 332328
(220) 2019 11 19
(151) 2020 10 13
(441) 2020 02 10
(732) DIGITALHQ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Białystok (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) digitalHq
(540)

(210) 506918

(591) niebieski, czerwony
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 oprogramowanie, oprogramowanie do przetwarzania w chmurze, oprogramowanie do pobrania do przetwarzania
w chmurze, oprogramowanie użytkowe do usług przetwarzania
w chmurze, platformy oprogramowania do współpracy [oprogramowanie], 35 usługi sprzedaży detalicznej i/lub hurtowej oraz usługi w zakresie gromadzenia w celu sprzedaży korespondencyjnej
i z wykorzystaniem telekomunikacji następujących towarów: oprogramowanie, oprogramowanie do przetwarzania w chmurze, oprogramowanie do pobrania do przetwarzania w chmurze, oprogramowanie użytkowe do usług przetwarzania w chmurze, platformy
oprogramowania do współpracy [oprogramowanie], 42 programowanie jako usługa [SaaS], usługi doradztwa w zakresie oprogramowania jako usługi [SaaS], hosting, oprogramowanie jako usługa oraz
wypożyczanie oprogramowania komputerowego, usługi dostawcy
hostingu w chmurze, aktualizacja oprogramowania do przetwarzania danych, programowanie oprogramowania operacyjnego do uzyskiwania dostępu i użytkowania sieci do przetwarzania w chmurze
obliczeniowej, projektowanie oprogramowania komputerowego,
projektowanie i opracowywanie oprogramowania do przetwarzania
danych, projektowanie i opracowywanie oprogramowania operacyjnego do uzyskiwania dostępu i użytkowania sieci do przetwarzania
w chmurze obliczeniowej, umożliwianie tymczasowego użytkowania oprogramowania operacyjnego online nie do pobrania do uzyskiwania dostępu i użytkowania sieci do przetwarzania w chmurze,
wypożyczanie oprogramowania do przetwarzania danych, wypożyczanie oprogramowania operacyjnego do uzyskiwania dostępu
i użytkowania sieci do przetwarzania w chmurze obliczeniowej, udostępnianie online oprogramowania nie do pobrania, licencjonowanie oprogramowania komputerowego.
(111) 332329
(220) 2019 11 20
(210) 506966
(151) 2020 10 12
(441) 2020 01 27
(732) 9BYTES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Wrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) EasyStorage
(540)

(591) niebieski, ciemnoniebieski
(531) 26.15.09, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 programy komputerowe do pobrania, oprogramowanie komputerowe, aplikacje internetowe do pobrania, oprogramowanie do pobrania na komputery, telefony komórkowe i inne urządzenia mobilne umożliwiające użytkownikowi uzyskiwanie dostępu
do witryny internetowej w poszukiwaniu informacji, w tym w celu
dostępu do informacji i ich pobrania, przeszukiwania Internetu,
zamieszczania recenzji i ocen, urządzenia nawigacyjne do pojazdów (komputery pokładowe), 42 usługi podmiotów zewnętrznych
w dziedzinie informatyki, usługi doradcze ekspertów w zakresie sieci
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informatycznych, usługi doradztwa informatycznego, usługi w zakresie ochrony, bezpieczeństwa i odzyskiwania systemów informatycznych, doradztwo, konsultacje i informacja w zakresie technologii
informacyjnych, projektowanie systemów informatycznych dotyczących zarządzania, projektowanie, wdrażanie i zarządzanie systemami informatycznymi do zarządzania procesami w magazynach, programowanie komputerów, powielanie programów komputerowych,
tworzenie i projektowanie indeksów informacji opartych na stronach
internetowych dla osób trzecich [usługi informatyczne], usługi podmiotów zewnętrznych w dziedzinie informatyki, zarządzanie projektami informatycznymi w dziedzinie elektronicznego przetwarzania
danych [EDP], usługi szkoleniowe dotyczące stosowania technologii
informatycznej, dostarczanie specjalistycznych raportów w zakresie
informatyki.

(111) 332330
(220) 2019 11 21
(151) 2020 10 14
(441) 2020 02 24
(732) DATA SPIRE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kleosin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DataSpire
(540)

(210) 507033

(591) granatowy, turkusowy, biały
(531) 26.01.01, 26.11.03, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 platformy oprogramowania komputerowego, aplikacje mobilne, oprogramowanie i aplikacje do urządzeń przenośnych,
oprogramowanie do analizy i przetwarzania danych, urządzenia pomiarowe, utrwalone na nośnikach informacje i dane, dane zapisane
elektronicznie, dane zapisane elektronicznie z Internetu.
(111) 332331
(220) 2019 11 21
(210) 507047
(151) 2020 10 13
(441) 2020 02 10
(732) RESZPONDEK LAURA NATALIA PAPUVEGE, Aleksandrów
Łódzki (PL)
(540) (znak słowny)
(540) PAPUVEGE
(510), (511) 43 bary szybkiej obsługi [snack-bary], dekorowanie ciast,
dekorowanie żywności, informowanie i porady w zakresie przygotowywania posiłków, kafeterie [bufety], obsługa gastronomiczna
z własnym zapleczem, produktami i transportem, restauracje samoobsługowe, rzeźbienie w jedzeniu, stołówki, usługi barowe, usługi
osobistych kucharzy, usługi restauracji specjalizujących się w makaronach udon i soba, usługi restauracji washoku, usługi restauracyjne,
wynajem budynków przenośnych, wynajem urządzeń oświetleniowych, wynajmowanie sal na zebrania, wypożyczanie dozowników
wody pitnej, wypożyczanie krzeseł, stołów, bielizny stołowej i szklanych naczyń, wypożyczanie namiotów, wypożyczanie urządzeń
do gotowania.
(111) 332332
(220) 2019 11 21
(210) 507051
(151) 2020 10 12
(441) 2020 03 16
(732) GONOROVSKYY KOSTYANTYN, Łódź (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Honoroff
(510), (511) 41 produkcja muzyczna, udostępnianie muzyki cyfrowej
z Internetu, udostępnianie muzyki cyfrowej z internetowych stron
MP3, udostępnianie muzyki cyfrowej [nie do pobrania] w Internecie,
usługi związane z produkcją rozrywki w postaci materiałów wideo,
usługi publikowania cyfrowych materiałów wideo, audio i rozrywki
multimedialnej, usługi miksowania muzyki, usługi bibliotek muzycznych, komponowanie muzyki dla osób trzecich, usługi w zakresie
komponowania muzyki, produkcja nagrań dźwiękowych i muzycznych, produkcja dzieł muzycznych w studio nagrań, usługi w zakresie
obróbki poprodukcyjnej w dziedzinie muzyki, nagrań wideo i filmów,
udostępnianie muzyki cyfrowej [nie do pobrania] z witryn internetowych MP3, udostępnianie muzyki cyfrowej [nie do ściągnięcia] z Internetu, produkcja dzieł muzycznych w studio nagrań.
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(111) 332333
(220) 2019 11 22
(210) 507094
(151) 2020 10 12
(441) 2020 01 07
(732) VOICE CONTACT CENTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) PRIMEBOT
(510), (511) 35 telemarketing, agencje reklamowe, analizy rynkowe,
audyt, badania marketingowe, badania opinii publicznej, badania
rynku, oferowanie w mediach produktów dla handlu detalicznego
w celach reklamowych, dobór personelu za pomocą metod psychotechnicznych, doradztwo specjalistyczne w zakresie działalności
gospodarczej, doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia
działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie zarządzania personelem, zarządzanie w zakresie zamówień w handlu, udzielanie
handlowych informacji i porad konsumentom, pozyskiwanie danych
do komputerowych baz danych, systematyzacja danych w komputerowych bazach danych, prezentowanie produktów w mediach
dla celów sprzedaży detalicznej, sondaże opinii, outsourcing (doradztwo handlowe), pomoc przedsiębiorstwom w działalności gospodarczej, przemysłowej lub handlowej, pozyskiwanie informacji
o działalności gospodarczej, promocja sprzedaży dla osób trzecich,
rekrutacja personelu, reklama, sortowanie danych w bazach komputerowych, telefoniczne udzielanie informacji dla nieobecnych abonentów, kreowanie wizerunku firmy, usług, towaru, wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych dla osób trzecich, wyszukiwanie
w komputerowych bazach danych, pomoc w zarządzaniu przedsiębiorstwami handlowymi lub przemysłowymi, zarządzanie zbiorami
informatycznymi, zestawienia statystyczne, 36 informacje bankowe,
doradztwo w sprawach ubezpieczeniowych, informacje finansowe,
informacje o ubezpieczeniach, pośrednictwo ubezpieczeniowe,
agencje ściągania należności, informacje w sprawach ubezpieczenia,
42 usługi doradztwa informatycznego.
(111) 332334
(220) 2019 11 24
(210) 507166
(151) 2020 10 12
(441) 2020 01 07
(732) AWEG EDWARD KOWALSKI I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA,
Opole (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LUCENTE
(540)

(531) 26.05.01, 26.05.10, 27.05.01
(510), (511) 14 biżuteria, biżuteria damska, naszyjniki, biżuteria szlachetna, biżuteria fantazyjna, łańcuszki, medaliony, zawieszki, biżuteria osobista, ozdoby, broszki, bransoletki, pierścionki, perły, wisiorki
biżuteryjne, wyroby biżuteryjne, broszki ozdobne, szpilki ozdobne,
biżuteria z diamentami, wyroby jubilerskie, biżuteria ze złota, zapięcia do biżuterii, biżuteria na zamówienie, biżuteria na ciało, biżuteria
z metali szlachetnych, srebrne nici, złote nici, biżuteria platerowana
metalami szlachetnymi, biżuteria z kamieniami szlachetnymi, pierścionki z metali szlachetnych, druciki z metali szlachetnych, biżuteria ze srebra wysokiej próby, części i akcesoria do biżuterii, biżuteria
do noszenia na głowie, ozdoby do uszu w postaci biżuterii, 35 usługi
sprzedaży hurtowej w związku z biżuterią, usługi sprzedaży detalicznej w związku z biżuterią, usługi sprzedaży detalicznej lub hurtowej
świadczone on-line w zakresie biżuterii, sprzedaż detaliczna lub hurtowa następujących towarów: biżuteria, biżuteria damska, naszyjniki,
biżuteria szlachetna, biżuteria fantazyjna, łańcuszki, medaliony, zawieszki, biżuteria osobista, ozdoby, broszki, bransoletki, pierścionki,
perły, wisiorki biżuteryjne, wyroby biżuteryjne, broszki ozdobne,
szpilki ozdobne, biżuteria z diamentami, wyroby jubilerskie, biżuteria ze złota, zapięcia do biżuterii, biżuteria na zamówienie, biżuteria
na ciało, biżuteria z metali szlachetnych, srebrne nici, złote nici, biżuteria platerowana metalami szlachetnymi, biżuteria z kamieniami
szlachetnymi, pierścionki z metali szlachetnych, druciki z metali szlachetnych, biżuteria ze srebra wysokiej próby, części i akcesoria do biżuterii, biżuteria do noszenia na głowie, ozdoby do uszu w postaci
biżuterii.
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(111) 332335
(220) 2019 11 24
(210) 507168
(151) 2020 10 12
(441) 2020 01 07
(732) AWEG EDWARD KOWALSKI I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA,
Opole (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) aweg
(540)

(591) czerwony
(531) 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 14 biżuteria, biżuteria damska, naszyjniki, biżuteria szlachetna, biżuteria fantazyjna, łańcuszki, medaliony, zawieszki, biżuteria osobista, ozdoby, broszki, bransoletki, pierścionki, perły, wisiorki
biżuteryjne, wyroby biżuteryjne, broszki ozdobne, szpilki ozdobne,
biżuteria z diamentami, wyroby jubilerskie, biżuteria ze złota, zapięcia
do biżuterii, biżuteria na zamówienie, biżuteria na ciało, biżuteria z metali szlachetnych, srebrne nici, złote nici, biżuteria platerowana metalami szlachetnymi, biżuteria z kamieniami szlachetnymi, pierścionki
z metali szlachetnych, druciki z metali szlachetnych, biżuteria ze srebra
wysokiej próby, części i akcesoria do biżuterii, biżuteria do noszenia
na głowie, ozdoby do uszu w postaci biżuterii, 35 usługi sprzedaży
hurtowej w związku z biżuterią, usługi sprzedaży detalicznej w związku z biżuterią, usługi sprzedaży detalicznej lub hurtowej świadczone
online w zakresie biżuterii, sprzedaż detaliczna lub hurtowa następujących towarów: biżuteria, biżuteria damska, naszyjniki, biżuteria
szlachetna, biżuteria fantazyjna, łańcuszki, medaliony, zawieszki, biżuteria osobista, ozdoby, broszki, bransoletki, pierścionki, perły, wisiorki
biżuteryjne, wyroby biżuteryjne, broszki ozdobne, szpilki ozdobne,
biżuteria z diamentami, wyroby jubilerskie, biżuteria ze złota, zapięcia
do biżuterii, biżuteria na zamówienie, biżuteria na ciało, biżuteria z metali szlachetnych, srebrne nici, złote nici, biżuteria platerowana metalami szlachetnymi, biżuteria z kamieniami szlachetnymi, pierścionki
z metali szlachetnych, druciki z metali szlachetnych, biżuteria ze srebra
wysokiej próby, części i akcesoria do biżuterii, biżuteria do noszenia
na głowie, ozdoby do uszu w postaci biżuterii.
(111) 332336
(220) 2019 11 25
(210) 507186
(151) 2020 10 12
(441) 2020 02 17
(732) GOLD FINANCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Gold Finance
(510), (511) 35 usługi doradztwa w zakresie prowadzenia działalności
gospodarczej finansowej, usługi dotyczące zarządzania działalnością
gospodarczą finansową, usługi doradztwa w zakresie organizowania
i zarządzania działalnością gospodarczą finansową, usługi doradztwa
specjalistycznego w sprawach działalności gospodarczej finansowej,
usługi agencji public relations, usługi w zakresie kreowania wizerunku towaru, usługi, firmy, usługi marketingowe, usługi pozyskiwanie
i udostępnianie informacji o działalności gospodarczej finansowej,
usługi doradztwa w zakresie zarządzania personalnego, doradztwo
podatkowe, usługi księgowości i rachunkowości, ekspertyzy w działalności gospodarczej, promocja sprzedaży, reklama za pośrednictwem sieci komputerowych, publikowanie tekstów reklamowych,
reklama radiowa i telewizyjna, organizowanie targów i wystaw celach
handlowych i reklamowych, rozpowszechnianie ogłoszeń i materiałów reklamowych, badania rynku, badanie opinii publicznej, usługi
w zakresie marketingu i prezentacji, pokazy towarów i prezentowanie usług 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, pozyskiwanie oraz systematyzowanie danych dla
komputerowych baz danych, sortowanie danych w bazach danych,
komputerowe zarządzanie plikami, powielanie dokumentów, wycena
działalności gospodarczej, audyt, pozyskiwania informacji o działalności gospodarczej, prognozy ekonomiczne, weryfikacja rachunków,
wycena działalności gospodarczej, badanie opinii publicznej, 36 usługi pośrednictwa w sprawach finansowych oraz ubezpieczeniowych,
usługi doradztwa w sprawach finansowych oraz ubezpieczeniowych,
usługi inwestycyjne ze środków własnych i powierzonych, pozyski-
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wanie środków finansowych, wynajmowanie i dzierżawa majątku
nieruchomego, administrowanie i zarządzanie nieruchomościami,
sporządzanie umów najmu, usługi w zakresie wyceny nieruchomości,
wynajmowanie powierzchni biurowych, działalność finansowa, usługi w zakresie operacji finansowych, doradztwo finansowe, sprzedaż
hurtowa i detaliczna papierów wartościowych, sprzedaż za pośrednictwem Internetu papierów wartościowych, pośrednictwo i doradztwo
przy udzielaniu kredytów inwestycyjnych, konsumpcyjnych i hipotecznych, usług leasingowych, sprzedaży na raty, obsługa transakcji
finansowych dotyczących kredytów inwestycyjnych, konsumpcyjnych
i hipotecznych, usług leasingowych, sprzedaży na raty, zarządzanie
finansami, zarządzanie majątkiem ruchomym i nieruchomym, prowadzenie rachunków finansowych, prowadzenie rozliczeń pieniężnych,
pośrednictwo w transakcjach finansowych inwestycyjnych, konsumpcyjnych i hipotecznych, usługi inwestycyjne ze środków własnych i powierzonych, pozyskiwanie środków finansowych, usługi w zakresie
ubezpieczeń, prowadzenie analiz finansowych, ekspertyzy dla celów
finansowych, informacja finansowa, ekspertyzy i wyceny dla celów
podatkowych, usługi powiernicze, sporządzanie i publikowanie raportów i ocen ekonomiczno-finansowych przedsiębiorstw, opracowanie
i publikowanie raportów w sprawach zobowiązań finansowych osób
fizycznych i przedsiębiorstw wobec banków i instytucji finansowych,
inwestycje kapitałowe, deponowanie walorów, zarządzanie finansami, prowadzenie rachunków finansowych, przyjmowanie wkładów
oszczędnościowych i lokat terminowych, prowadzenie rozliczeń pieniężnych, maklerstwo giełdowe, pośrednictwo giełdowe, agencje
finansowe, agencje ściągania wierzytelności, usługi agencji pośrednictwa w handlu i wynajmu nieruchomości, usługi obsługi wynajmu nieruchomości, 41 usługi dotyczące organizowania szkoleń o tematyce
finansowo-ekonomicznej i prawniczej, edukacja, kształcenie praktyczne, informacja o edukacji, doskonalenie zawodowe, publikowanie tekstów i książek ekonomicznych i prawniczych, publikacje elektroniczne
on-line książek i periodyków o tematyce ekonomicznej i prawniczej,
obsługa oraz udostępnianie publikacji elektronicznych on-line, komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji, organizowanie
i obsługa konferencji, kongresów, seminariów, sympozjów, zjazdów.

(111) 332337
(220) 2019 11 25
(151) 2020 10 09
(441) 2020 02 17
(732) GOLD FINANCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) goldfinance eksperci finansowi
(540)

(210) 507188

(591) czarny, złoty, biały
(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.04.02, 26.04.18
(510), (511) 35 usługi doradztwa w zakresie prowadzenia działalności
gospodarczej finansowej, usługi dotyczące zarządzania działalnością
gospodarczą finansową, usługi doradztwa w zakresie organizowania
i zarządzania działalnością gospodarczą finansową, usługi doradztwa
specjalistycznego w sprawach działalności gospodarczej finansowej,
usługi agencji public relations, usługi w zakresie kreowania wizerunku towaru, usługi, firmy, usługi marketingowe, usługi pozyskiwanie
i udostępnianie informacji o działalności gospodarczej finansowej,
usługi doradztwa w zakresie zarządzania personalnego, doradztwo
podatkowe, usługi księgowości i rachunkowości, ekspertyzy w działalności gospodarczej, promocja sprzedaży, reklama za pośrednictwem sieci komputerowych, publikowanie tekstów reklamowych,
reklama radiowa i telewizyjna, organizowanie targów i wystaw celach
handlowych i reklamowych, rozpowszechnianie ogłoszeń i materiałów reklamowych, badania rynku, badanie opinii publicznej, usługi
w zakresie marketingu i prezentacji, pokazy towarów i prezentowanie usług 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, pozyskiwanie oraz systematyzowanie danych dla
komputerowych baz danych, sortowanie danych w bazach danych,
komputerowe zarządzanie plikami, powielanie dokumentów, wycena

Nr 3/2021

działalności gospodarczej, audyt, pozyskiwania informacji o działalności gospodarczej, prognozy ekonomiczne, weryfikacja rachunków,
wycena działalności gospodarczej, badanie opinii publicznej, 36 usługi pośrednictwa w sprawach finansowych oraz ubezpieczeniowych,
usługi doradztwa w sprawach finansowych oraz ubezpieczeniowych,
usługi inwestycyjne ze środków własnych i powierzonych, pozyskiwanie środków finansowych, wynajmowanie i dzierżawa majątku
nieruchomego, administrowanie i zarządzanie nieruchomościami,
sporządzanie umów najmu, usługi w zakresie wyceny nieruchomości,
wynajmowanie powierzchni biurowych, działalność finansowa, usługi w zakresie operacji finansowych, doradztwo finansowe, sprzedaż
hurtowa i detaliczna papierów wartościowych, sprzedaż za pośrednictwem Internetu papierów wartościowych, pośrednictwo i doradztwo
przy udzielaniu kredytów inwestycyjnych, konsumpcyjnych i hipotecznych, usług leasingowych, sprzedaży na raty, obsługa transakcji
finansowych dotyczących kredytów inwestycyjnych, konsumpcyjnych
i hipotecznych, usług leasingowych, sprzedaży na raty, zarządzanie
finansami, zarządzanie majątkiem ruchomym i nieruchomym, prowadzenie rachunków finansowych, prowadzenie rozliczeń pieniężnych,
pośrednictwo w transakcjach finansowych inwestycyjnych, konsumpcyjnych i hipotecznych, usługi inwestycyjne ze środków własnych i powierzonych, pozyskiwanie środków finansowych, usługi w zakresie
ubezpieczeń, prowadzenie analiz finansowych, ekspertyzy dla celów
finansowych, informacja finansowa, ekspertyzy i wyceny dla celów
podatkowych, usługi powiernicze, sporządzanie i publikowanie raportów i ocen ekonomiczno-finansowych przedsiębiorstw, opracowanie
i publikowanie raportów w sprawach zobowiązań finansowych osób
fizycznych i przedsiębiorstw wobec banków i instytucji finansowych,
inwestycje kapitałowe, deponowanie walorów, zarządzanie finansami, prowadzenie rachunków finansowych, przyjmowanie wkładów
oszczędnościowych i lokat terminowych, prowadzenie rozliczeń pieniężnych, maklerstwo giełdowe, pośrednictwo giełdowe, agencje
finansowe, agencje ściągania wierzytelności, usługi agencji pośrednictwa w handlu i wynajmu nieruchomości, usługi obsługi wynajmu nieruchomości, 41 usługi dotyczące organizowania szkoleń o tematyce
finansowo-ekonomicznej i prawniczej, edukacja, kształcenie praktyczne, informacja o edukacji, doskonalenie zawodowe, publikowanie tekstów i książek ekonomicznych i prawniczych, publikacje elektroniczne
on-line książek i periodyków o tematyce ekonomicznej i prawniczej,
obsługa oraz udostępnianie publikacji elektronicznych on-line, komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji, organizowanie
i obsługa konferencji, kongresów, seminariów, sympozjów, zjazdów.

(111) 332338
(220) 2019 11 26
(210) 507256
(151) 2020 10 14
(441) 2020 02 10
(732) BESKIDZKA ENERGETYKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bielsko-Biała (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BESKIDZKA ENERGETYKA
(540)

(591) niebieski, biały
(531) 26.04.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 działalność reklamowa i promocyjna, w tym internetowa reklama i promocja, dystrybucja materiałów reklamowych stosowana jako rozpowszechnianie: próbek, druków, prospektów, broszur,
toreb i teczek reklamowych, toreb z papieru, chorągiewek reklamowych, bloczków do pisania, notesów, kalkomanii reklamowych, reklamowych przyborów do pisania, drobnych nośników danych, plakatów
reklamowych, druków firmowych, kalendarzy, papieru listowego, szalików, nakryć głowy, daszków przeciwsłonecznych na głowę, koszulek,
gadżetów reklamowych, materiały reklamowe na banerach, roll-up,
telebimach, samochodach, organizowanie wystaw lub targów w celach handlowych i reklamowych, pokazy towarów, reklamy: prasowe,
radiowe, telewizyjne, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych.
(111) 332339
(220) 2019 11 26
(210) 507259
(151) 2020 10 14
(441) 2020 03 23
(732) BESKIDZKA ENERGETYKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bielsko-Biała (PL)
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(540) (znak słowny)
(540) BESKIDZKA ENERGETYKA
(510), (511) 35 działalność reklamowa i promocyjna, w tym internetowa reklama i promocja, dystrybucja materiałów reklamowych stosowana jako rozpowszechnianie: próbek, druków, prospektów, broszur,
toreb i teczek reklamowych, toreb z papieru, chorągiewek reklamowych, bloczków do pisania, notesów, kalkomanii reklamowych, reklamowych przyborów do pisania, drobnych nośników danych, plakatów
reklamowych, druków firmowych, kalendarzy, papieru listowego, szalików, nakryć głowy, daszków przeciwsłonecznych na głowę, koszulek,
gadżetów reklamowych, materiały reklamowe na banerach, roll-up,
telebimach, samochodach, organizowanie wystaw lub targów w celach handlowych i reklamowych, pokazy towarów, reklamy: prasowe,
radiowe, telewizyjne, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych.
(111) 332340
(220) 2019 11 26
(151) 2020 10 14
(441) 2020 02 10
(732) KÖHNCKE MARKUS, Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) YEM
(540)

(210) 507262

(531) 26.11.02, 27.05.01
(510), (511) 43 usługi barów i restauracji, usługi doradcze dotyczące
żywności i sztuki kulinarnej, usługi kawiarni i herbaciarni, usługi cateringu zewnętrznego, udzielanie informacji dotyczących restauracji,
kawiarni i barów.
(111) 332341
(220) 2019 11 26
(210) 507265
(151) 2020 10 14
(441) 2020 02 10
(732) ZAKŁAD SUROWCÓW CHEMICZNYCH I MINERALNYCH
PIOTROWICE II SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Tarnobrzeg (PL)
(540) (znak słowny)
(540) ACTIVPOZZ
(510), (511) 1 kleje do celów przemysłowych, kleje do płytek, do marmuru, do betonu komórkowego, do styropianu, do siatki, kleje szybkowiążące dla budownictwa, kleje elastyczne dla budownictwa, klej
gipsowy, klej do parkietu, 19 preparaty gruntujące na bazie wodnej
dyspersji kopolimeru akrylowego, preparaty gruntujące na bazie
niskoalkaicznych polikrzemianów, zaprawy murarskie, zaprawy tynkarskie, tynki wewnętrzne i zewnętrzne, posadzki, spoiny, wapno,
gips, gips szpachlowy, gładź gipsowa, tynk gipsowy, bitumiczne wyroby dla budownictwa.
(111) 332342
(220) 2019 11 26
(210) 507274
(151) 2020 10 14
(441) 2020 06 29
(732) BIAŁA RĘKAWICZKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Koziegłowy (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Biała Rękawiczka
(540)

(591) biały, różowy, ciemnoniebieski
(531) 05.05.19, 05.05.21, 09.03.16, 27.05.01, 29.01.13, 26.04.05,
26.04.16, 26.04.18
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(510), (511) 37 usługi sprzątania, sprzątanie nieruchomości, sprzątanie
domów, sprzątanie poddaszy, sprzątanie hoteli, sprzątanie sklepów,
sprzątanie szkół, sprzątanie domów mieszkalnych, sprzątanie toalet
publicznych, sprzątanie pomieszczeń biurowych, sprzątanie zakładów przemysłowych, sprzątanie placów budowy, sprzątanie terenów
publicznych, sprzątanie terenów miejskich, sprzątanie budynków użyteczności publicznej, sprzątanie pomieszczeń na ładunki, sprzątanie
dróg dojazdowych na budowy, sprzątanie budynków i terenów przemysłowych, usługi czyszczenia w zakresie sprzątania biur, usługi dozorcy w zakresie sprzątania budynków, sprzątanie budynków biurowych
i lokali handlowych, udzielanie informacji związanych ze sprzątaniem
budynków, usługi czyszczenia w zakresie sprzątania gospodarstwa
domowego, sprzątanie obiektów przed imprezami i po imprezach,
usługi czyszczenia związane ze sprzątaniem przemysłowym, udzielanie informacji związanych z usługami sprzątania ulic, czyszczenie budynków, czyszczenie powierzchni handlowych, usługi czyszczenia biur,
czyszczenie powierzchni podłóg, czyszczenie pokryć podłogowych,
usługi czyszczenia sufitów, czyszczenie powierzchni ścian, czyszczenie
pomieszczeń domowych, czyszczenie przemysłowe budynków, czyszczenie wewnętrznych powierzchni budynków, czyszczenie zewnętrznych powierzchni budynków, udzielanie informacji, porad i konsultacji
na temat czyszczenia, usuwanie odpadów jako usługi czyszczenia, mycie okien, mycie witryn sklepowych, pranie dywanów, czyszczenie dywanów, czyszczenie wykładzin, pranie wykładzin, czyszczenie elewacji
budynków, czyszczenie zewnętrznych powierzchni budynków, czyszczenie parowe, czyszczenie urządzeniem parowym tapicerek mebli,
wnętrz aut, materacy, wykładzin, dywanów, fug.

(111) 332343
(220) 2019 11 26
(210) 507275
(151) 2020 10 14
(441) 2020 02 10
(732) WARRIOR CHAIRS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Cigacice (PL)
(540) (znak słowny)
(540) WARRIOR
(510), (511) 20 fotele, krzesła, fotele biurowe, krzesła biurowe, krzesła
robocze, krzesła, fotele z ruchomym oparciem, poduszki na krzesła.
(111) 332344
(220) 2019 11 26
(151) 2020 10 12
(441) 2020 03 02
(732) SFD SPÓŁKA AKCYJNA, Opole (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Lakshmi YOGA & WELLNESS
(540)

(210) 507276

(591) biały, fioletowy
(531) 05.05.16, 02.01.17, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 5 białkowe suplementy diety, mineralne suplementy diety,
odżywcze suplementy diety, suplementy diety zawierające drożdże,
suplementy diety zawierające glukozę, suplementy diety zawierające
białko, suplementy diety zawierające enzymy, suplementy diety zawierające alginiany, suplementy diety zawierające lecytynę, mineralne
suplementy diety dla ludzi, suplementy diety i preparaty dietetyczne,
suplementy diety z białkiem sojowym, suplementy diety do użytku
medycznego, suplementy diety do użytku dietetycznego, suplementy
diety sporządzone głównie z minerałów, suplementy diety sporządzone głównie z witamin, lecznicze napoje izotoniczne, lecznicze napoje
mineralne, dietetyczne dodatki do żywności, suplementy dietetyczne
i odżywcze, dodatki dietetyczne w formie napojów, suplementy diety
dla osób ze specjalnymi wymaganiami dietetycznymi, ziołowe suplementy diety dla osób o szczególnych wymaganiach dietetycznych,
tabletki witaminowe, dodatki witaminowe i mineralne, preparaty witaminowe w postaci suplementów diety, tabletki wspomagające odchu-
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dzanie, preparaty medyczne do odchudzania, preparaty pobudzające
apetyt, batony energetyzujące stanowiące zamienniki posiłków zawierające dodatki odżywcze, dodatki odżywcze, 25 apaszki, bandany
na szyję, bermudy, bielizna termoaktywna, bielizna wchłaniająca pot,
bluzy sportowe, bluzy sportowe z kapturem, czapki i czapeczki sportowe, bokserki, kąpielówki, kostiumy, kombinezony, komplety do joggingu [odzież], koszulki do tenisa, koszulki kolarskie, koszulki piłkarskie,
kurtki, odzież do biegania, odzież dla rowerzystów, odzież sportowa,
odzież gimnastyczna, 35 usługi handlu detalicznego w zakresie żywności, usługi sprzedaży detalicznej w związku z artykułami sportowymi,
usługi sprzedaży detalicznej w związku z produktami dietetycznymi,
usługi sprzedaży detalicznej w związku z suplementami diety, usługi
sprzedaży hurtowej w związku z produktami dietetycznymi, usługi
sprzedaży hurtowej w związku z suplementami diety, usługi sprzedaży
hurtowej w związku z artykułami sportowymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku z napojami bezalkoholowymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku ze środkami spożywczymi, usługi sprzedaży hurtowej
w związku z odzieżą, usługi w zakresie administrowania działalnością
gospodarczą w celu obsługi transakcji sprzedaży dokonywanych za pomocą Internetu, usługi handlu elektronicznego, mianowicie dostarczanie informacji o produktach za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych do celów reklamowych i sprzedaży, usługi reklamowe mające
na celu promowanie handlu elektronicznego, 38 udostępnianie forów
internetowych online, zapewnianie dostępu do blogów internetowych, zapewnianie dostępu do stron internetowych, usługi w zakresie
przekierowywania do stron internetowych, 41 usługi mające na celu rekreację, obejmujące usługi związane z rozrywką i kulturą fizyczną w zakresie organizowania: zawodów sportowych, ćwiczeń gimnastycznych,
ćwiczeń na siłowni, usługi związane z obsługą: obiektów sportowych,
sal gimnastycznych, siłowni, organizowanie wystaw w celach kulturalnych i edukacyjnych, organizowanie i prowadzenie konferencji, kongresów, seminariów, sympozjów, zjazdów, konkursów edukacyjnych,
usługi związane z edukacją ludzi (kursy, szkolenia), treningi zdrowotne
i treningi fitness, 44 salony piękności (odnowa biologiczna, wellness,
spa), fizjoterapia, fizykoterapia, kliniki prywatne (lecznice), masaż, zdrowie (opieka), opieka zdrowotna dotycząca gimnastyki korekcyjnej.

(111) 332345
(220) 2019 11 27
(151) 2020 10 12
(441) 2020 01 20
(732) STATKIEWICZ DOMINIK JERZY, Szczecin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Mr Green
(540)

(210) 507301

Nr 3/2021

(510), (511) 41 produkcja nagrań audio i video oraz produkcja multimedialna i usługi fotograficzne, montaż filmów, prezentacja filmów,
przedstawianie filmów, produkowanie filmów, dystrybucja filmów,
studia filmowe.

(111) 332347
(220) 2019 11 28
(210) 507343
(151) 2020 10 14
(441) 2020 05 18
(732) STREFA EDUKACJI E=MC2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Grudziądz (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) strefa edukacji E=mc²
(540)

(591) niebieski, biały, żółty, zielony, czerwony, pomarańczowy,
szary
(531) 01.13.15, 29.01.15, 27.05.01
(510), (511) 41 przedszkola, edukacja przedszkolna, informacja
o edukacji, kształcenie ruchowe dla dzieci w wieku przedszkolnym,
nauczanie i szkolenia, nauczanie przedszkolne, organizowanie i prowadzenie warsztatów szkoleniowych, organizowanie półkolonii oraz
kolonii letnich i zimowych,, 43 opieka nad dziećmi w żłobkach.
(111) 332348
(220) 2019 11 28
(210) 507353
(151) 2020 10 12
(441) 2020 01 20
(732) LACTALIS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(554) (znak słowno-graficzno-przestrzenny)
(540) Jovi I KEFIR GĘSTY 1,5% TŁUSZCZU WYSOKA ZAWARTOŚĆ
BIAŁKA
(540)

(591) zielony, czarny
(531) 19.11.13, 24.17.02, 27.05.01, 29.01.12, 05.11.01
(510), (511) 1 podłoża hodowlane, nawozy i środki chemiczne
do użytku w rolnictwie, ogrodnictwie i leśnictwie.
(111) 332346
(220) 2019 11 27
(210) 507310
(151) 2020 10 12
(441) 2020 02 03
(732) STAWOWY DAMIAN PAWEŁ SUKCES, Krotoszyn (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Poka TO! VIDEOGRAPHY
(540)

(591) ciemnoniebieski, niebieski, żółty, biały
(531) 18.05.01, 16.01.04, 26.11.03, 27.05.01, 29.01.13

(591) biały, czerwony, niebieski, złoty, zielony, ciemnozielony, żółty
(531) 19.07.01, 25.01.15, 27.05.01, 27.07.01, 29.01.15
(510), (511) 29 produkty mleczne, kefir.
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(111) 332349
(220) 2019 11 28
(210) 507355
(151) 2020 10 14
(441) 2020 05 18
(732) STREFA EDUKACJI E=MC2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Grudziądz (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DOBRE PRZEDSZKOLE ABC
(540)

(591) niebieski, czerwony, żółty, czarny, granatowy, fioletowy,
biały, brązowy, pomarańczowy
(531) 29.01.15, 27.05.01, 02.05.24, 01.01.05, 01.15.11, 04.05.05, 21.01.15
(510), (511) 41 przedszkola, edukacja przedszkolna, informacja
o edukacji, kształcenie ruchowe dla dzieci w wieku przedszkolnym,
nauczanie i szkolenia, nauczanie przedszkolne, organizowanie i prowadzenie warsztatów szkoleniowych, organizowanie półkolonii oraz
kolonii letnich i zimowych,, 43 opieka nad dziećmi w żłobkach.
(111) 332350
(220) 2019 11 28
(210) 507356
(151) 2020 10 12
(441) 2019 12 30
(732) SOLINEA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Elizówka (PL)
(540) (znak słowny)
(540) DESOPTIN
(510), (511) 5 preparaty wspomagające prawidłowe widzenie.
(111) 332351
(220) 2019 11 28
(210) 507357
(151) 2020 10 12
(441) 2019 12 30
(732) SOLINEA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Elizówka (PL)
(540) (znak słowny)
(540) ALGABION DHA+D
(510), (511) 5 preparaty wspomagające prawidłowy rozwój noworodków i niemowląt.
(111) 332352
(220) 2019 11 29
(210) 507390
(151) 2020 10 13
(441) 2020 03 16
(732) ALCZYSZYN MICHAŁ NETWORK TEAM, Ząbki (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WY SMAK OWANI
(540)

(591) zielony, czarny
(531) 29.01.12, 27.05.01, 11.01.04
(510), (511) 35 sprzedaż za pośrednictwem sieci Internet, sklepach
detalicznych i hurtowych oraz na zamówienie gotowych do spożycia
dań na bazie warzyw, owoców, jarzyn, mięs, podrobów, ryb i nabiału,
sałatek: warzywnych, jarzynowych, owocowych i rybnych, gotowych
do spożycia dań o określonej liczbie kalorii służących redukcji wagi
lub utrzymania sylwetki oraz prowadzeniu zdrowego trybu życia,
reklamy radiowe i telewizyjne, reklamy za pośrednictwem mediów
elektronicznych, zwłaszcza Internetu, usługi reklamowe i marketingowe świadczone za pośrednictwem mediów społecznościowych,
dystrybucja materiałów reklamowych (próbek, druków, prospektów,
broszur), 43 catering, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, usługi zaopatrzenia w żywność,

143

zwłaszcza dietetyczną, usługi zaopatrzenia w żywność, w tym gotowych do spożycia dań o określonej liczbie kalorii służących redukcji
wagi lub utrzymania sylwetki oraz prowadzeniu zdrowego trybu życia, bary szybkiej obsługi, kawiarnie, usługi gastronomiczne, restauracje, stołówki, bufety.

(111) 332353
(220) 2019 11 29
(210) 507391
(151) 2020 10 14
(441) 2020 04 14
(732) DOM PEŁEN ENERGII SPÓŁKA Z OGRNICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań (PL)
(540) (znak słowny)
(540) DOM PEŁEN ENERGII
(510), (511) 35 pomoc w zakresie działalności gospodarczej związana
z organizowaniem przedsiębiorstw na zasadach franchisingu, pomoc w zarządzaniu przedsiębiorstwami związana z organizowaniem
przedsiębiorstw na zasadach franchisingu, usługi w zakresie franchisingu, doradztwo w zakresie organizowania i zarządzania działalnością gospodarczą, usługi w zakresie doradztwa organizacyjnego
i ekonomiczno-finansowego w zakresie budownictwa, 37 usługi
budowlane, nadzór budowlany, konsultacje budowlane, doradztwo
inżynieryjne (usługi budowlane), usługi generalnych wykonawców
budowlanych, budowa instalacji wykorzystujących energię geotermiczną, budowa instalacji wykorzystujących energię słoneczną,
usługi budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych, 42 usługi doradcze dotyczące architektury, usługi projektowania architektonicznego, usługi projektowania budowlanego, usługi
projektowe i doradcze dotyczące budownictwa, usługi w zakresie
doradztwa technicznego w zakresie budownictwa, usługi w zakresie
architektury, w szczególności opracowywanie projektów architektonicznych oraz doradztwo w zakresie architektury związane z projektowaniem budowlanym.
(111) 332354
(220) 2019 11 29
(210) 507396
(151) 2020 10 12
(441) 2020 01 27
(732) MACTRONIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TRUSTED BY PROS
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 9 akumulatory elektryczne, zasilacze elektryczne, baterie, ładowarki, urządzenia alarmowe, lasery nie do celów medycznych, liczniki, liczniki rowerowe, flary i race, race do sygnalizacji
drogowej, flary ratunkowe, flary alarmowe, sygnalizacja świetlna
i mechaniczna, oświetlenie sygnalizacyjne, lampy sygnalizacyjne, nakładki sygnalizacyjne, trójkąty sygnalizacyjne i ostrzegawcze, tarcze
odblaskowe, paski odblaskowe, soczewki z tworzywa sztucznego,
filtry promieni ultrafioletowych, filtry optyczne, okulary ochronne,
włączniki przyciskowe, 11 lampy: elektryczne, oświetleniowe, uliczne, luminescencyjne do oświetlenia, laboratoryjne, górnicze, bezpieczeństwa, gazowe, bakteriobójcze do oczyszczania powietrza,
do akwarium, lampy ultrafioletowe nie do celów medycznych, lampy
warsztatowe, lampy elektryczne na choinkę, klosze, osłony, reflektory do lamp, palniki, rury i zawieszenia do lamp, instalacje do oświetlenia, uchwyty do lamp, uchwyty do latarek, urządzenia do oświetlenia
pojazdów, reflektory i światła do pojazdów, reflektory przeszukujące,
światła do rowerów, lampy rowerowe, uchwyty rowerowe do lamp,
race oświetlające, race widmowe, światła odblaskowe, lampy bezpieczeństwa LED, latarki, czołówki, szperacze, najaśnice, latarnie oświetleniowe, latarnie weneckie, żarówki, filtry do latarek, filtry do urządzeń oświetleniowych.
(111) 332355
(220) 2019 11 29
(210) 507411
(151) 2020 10 12
(441) 2020 02 10
(732) KARCIARZ JACEK HANDEL OBWOŹNY. WYNAJEM POKOI
GOŚCINNYCH I ŻYWIENIE., Biały Dunajec (PL)
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(540) (znak słowno-graficzny)
(540) JK
(540)

(591) biały, czerwony
(531) 09.05.01, 09.05.02, 09.01.01, 09.01.05, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 25 odzież, płaszcze, długie luźne stroje, obuwie, nakrycia
głowy, opaski na głowę, kurtki [odzież], dzianina [odzież], legginsy,
okrycia wierzchnie [odzież], piżamy, sandały, szaliki, koszule, obuwie,
spódnice, spódnico-spodenki, maski na oczy do spania, skarpetki,
pantofle domowe, garnitury, pulowery, koszulki z krótkim rękawem,
rajstopy, majtki, bielizna osobista, stroje przeciwdeszczowe, buty
za kostkę, majtki dziecięce [odzież], pantofle kąpielowe, stroje plażowe, obuwie plażowe, paski [odzież], botki, czapki [nakrycia głowy],
śliniaki dla dzieci [inne niż z papieru], odzież niemowlęca.
(111) 332356
(220) 2020 04 15
(210) 512547
(151) 2020 10 12
(441) 2020 06 22
(732) STANISŁAWCZYK EWELINA LINKA, Łódź (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KLASZTOR NA ODKRYTE TRADYCJE Handmade K
DESTYLOWANE W POLSCE
(540)

(591) granatowy, kremowy, pomarańczowy, biały
(531) 29.01.14, 27.05.01, 07.01.03, 25.01.19
(510), (511) 32 piwo pełne jasne, piwo pszeniczne, piwo rzemieślnicze, piwo słodowe, piwo typu koźlak, piwo typu saison, porter [rodzaj mocnego, ciemnego piwa], shandy [napój składający się z piwa
i lemoniady], stout [rodzaj mocnego, ciemnego piwa], ale o smaku
kawy, ale [rodzaj piwa angielskiego], barley wine [piwo], brzeczka
piwna, brzeczka słodowa, czarne piwo [piwo ze słodu palonego],
drinki na bazie piwa, imitacja piwa, indyjskie piwa jasne ale (IPA),
kwas chlebowy [napoje bezalkoholowe], mineralizowane piwa, napoje bezalkoholowe o smaku piwa, napoje na bazie piwa, piwa o małej zawartości alkoholu, piwa smakowe, piwo, piwo bezalkoholowe,
piwo jasne typu ale, piwo o smaku kawy, 33 alkohole wysokoprocentowe [napoje], wino, wymieszane napoje alkoholowe, alkohol ryżowy, alkohole destylowane, alkoholowy ajerkoniak, anyżówka [likier],
aperitify, curaçao [likier], destylowane napoje alkoholowe na bazie
zbóż, galaretki z alkoholem, gazowane napoje alkoholowe, z wyjątkiem piwa, gorzkie nalewki, gruszecznik [napój alkoholowy], koktajle, likier z czarnej porzeczki, likiery, likiery kremowe, likiery na bazie
kawy, likiery na bazie szkockiej whisky, likiery zawierające śmietankę,
likiery ziołowe, miętowy likier, miód pitny, nalewki gorzkie, napoje
alkoholowe na bazie trzciny cukrowej, napoje alkoholowe niskoprocentowe, nira [napój alkoholowy na bazie trzciny cukrowej], sake, alkohole i likiery wspomagające trawienie, wina, zamienniki sake.

(111) 332357
(220) 2019 11 29
(151) 2020 10 12
(441) 2020 01 27
(732) MINDHAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Białystok (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MINDHAND
(540)

Nr 3/2021
(210) 507413

(591) granatowy, czerwony
(531) 02.09.15, 02.09.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 10 aparatura i instrumenty chirurgiczne, aparaty i instrumenty medyczne i weterynaryjne, instrumenty do użytku w protetyce stomatologicznej, sprzęt i instrumenty chirurgiczne do użytku
stomatologicznego, aparaty ortopedyczne, protezy ortopedyczne,
protezy kończyn, protezy stosowane w stomatologii, protezy stosowane w okulistyce, materiały do zszywania stosowane w chirurgii, 28
gry, zabawki i akcesoria do zabawy, 44 usługi medyczne.
(111) 332358
(220) 2019 12 01
(210) 507424
(151) 2020 10 12
(441) 2020 02 10
(732) KRAJOWA SPÓŁKA CUKROWA SPÓŁKA AKCYJNA, Toruń (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Krajowa Grupa Spożywcza
(540)

(591) czarny, ciemnozielony, jasnozielony, czerwony, biały
(531) 05.03.13, 05.03.14, 26.11.01, 26.11.12, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 1 mieszaniny chemiczne i organiczne do użytku w produkcji żywności i napojów, substancje chemiczne do stosowania jako
składniki produktów spożywczych, konserwanty do żywności, witaminy dla przemysłu spożywczego, polepszacze smaku do żywności,
intensyfikatory smaku do żywności, środki do poprawy smaku do artykułów spożywczych, przyprawy chemiczne [do produkcji żywności], środki klarujące, bakterie używane do produkcji żywności, białka
spożywcze jako surowce, chemiczne dodatki do żywności, chemiczne substytuty cukru, dodatki chemiczne do przetwórstwa mięsnego,
emulgatory do stosowania w produkcji żywności, enzymy dla przemysłu spożywczego, glukoza dla przemysłu spożywczego, gluten
dla przemysłu spożywczego, proteiny dla przemysłu spożywczego,
kofeina i ekstrakt kofeiny używany w przemyśle spożywczym, środki
stabilizujące do żywności, produkty chemiczne do utrzymywania
świeżości i konserwacji żywności, przeciwutleniacze do użytku
w produkcji artykułów spożywczych, sztuczne preparaty słodzące,
alkohole cukrowe, środki chemiczne do użytku w produkcji wina,
środki chemiczne do użytku w warzeniu piwa, 2 preparaty do barwienia żywności, barwniki do żywności i napojów, dodatki do użytku
jako barwniki do artykułów spożywczych, barwniki słodowe, barwniki spożywcze uzyskane z soczystych owoców, karmel [barwnik
do żywności], 4 energia elektryczna, energia elektryczna ze źródeł
odnawialnych, energia elektryczna wytwarzana z energii słonecznej,
energia elektryczna wytwarzana z energii wiatru, wióry drewniane
do wędzenia i przyprawiania żywności, 9 utrwalone na nośnikach
informacje i dane, muzyka, filmy i inne rodzaje elektronicznych publi-
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kacji tekstowych i obrazowych utrwalone na nośnikach, publikacje
elektroniczne, pliki multimedialne do pobrania, biuletyny elektroniczne do pobrania, środki edukacyjne do pobrania, czasopisma
elektroniczne, gazety elektroniczne do pobrania, pobieralne broszury elektroniczne, e-booki, podcasty, videocasty, komputerowe bazy
danych, terminarze i organizery do pobrania, które można wydrukować, komputerowe bazy danych, 16 torebki oraz artykuły z papieru,
kartonu lub tworzyw sztucznych do pakowania i przechowywania
artykułów spożywczych, opakowania do artykułów spożywczych,
worki i torby papierowe do pakowania i przechowywania artykułów
spożywczych, kartony do pakowania i przechowywania artykułów
spożywczych, papier do pakowania i przechowywania artykułów
spożywczych, folie do pakowania i przechowywania do artykułów
spożywczych, papierowe pudełka na jajka, torebki do mrożonek, materiały drukowane, biuletyny informacyjne, broszury, prospekty, raporty, czasopisma branżowe, periodyki [czasopisma], katalogi, ulotki
drukowane, publikacje reklamowe, publikacje edukacyjne, terminarze, kalendarze drukowane, notesy, afisze, plakaty, 29 nabiał i substytuty nabiału, jaja ptasie i produkty z jaj, gotowe posiłki zawierające
[głównie] jajka, oleje i tłuszcze jadalne, mleczne produkty, produkty
serowarskie, przekąski na bazie sera, margaryna, masło, mleko, śmietana, twaróg, maślanka, zsiadłe mleko, desery mleczne, jogurty, ryby,
owoce morza i mięczaki, nieżywe, ryby konserwowane, ryby mrożone, ryby przetworzone, ryby wędzone, potrawy rybne, gotowe posiłki składające się głównie z ryb, galaretki rybne, pasty z ryb, owoców
morza i mięczaków, zupy i wywary, ekstrakty mięsne, koncentraty
zup, buliony, kostki do zup, mieszanki do zup, pasty do zup, zupy
w proszku, zupy w puszkach, zupy błyskawiczne, mięso i wędliny,
drób, dziczyzna, wieprzowina, wołowina, cielęcina, podroby, gotowe
posiłki gotowane składające się całkowicie lub głównie z mięsa, przetworzone produkty mięsne, pasty mięsne (w tym pasztety, smalec),
przekąski na bazie mięsa, produkty mięsne mrożone, potrawy mięsne gotowane, mięso mrożone, mięso pieczone, mięso konserwowane, mięso świeże, mięso wędzone, mięso suszone, bekon, golonka,
kiełbasy, burgery, flaki, kaszanka, salceson, gulasze, konserwy mięsne, galaretki, dżemy, kompoty, pasty owocowe i warzywne, przetworzone owoce, warzywa i grzyby (w tym orzechy i nasiona roślin
strączkowych), konserwowane, suszone i gotowane owoce i warzywa, pikle, korniszony, kapusta kwaszona, chipsy owocowe, chipsy
warzywne, chipsy ziemniaczane, frytki, przekąski na bazie ziemniaków, placki ziemniaczane, purée ziemniaczane, knedle ziemniaczane, płatki ziemniaczane, desery owocowe, dipy, konserwy, marynaty,
potrawy gotowe składające się głównie z warzyw, ekstrakty warzywne do gotowania, ekstrakty z pomidorów, głęboko mrożone dania
warzywne, gotowe dania warzywne, gotowe produkty z warzyw,
konserwowane warzywa, mieszanki owoców suszonych, mrożone
owoce, nasiona przetworzone, nasiona jadalne, pasztet warzywny,
przeciery owocowe, przeciery warzywne, przecier pomidorowy, sałatki gotowe, sałatki owocowe, sałatki warzywne, warzywa marynowane, warzywa mrożone, warzywa w puszkach, dżemy i marmolady
owocowe, galaretki z warzyw, galarety mięsne, naturalne i sztuczne
osłonki do kiełbas, przetworzone owady i larwy, 30 cukry, naturalne
słodziki, polewy cukiernicze i nadzienia, produkty pszczele, kawa,
herbata, kakao i namiastki tych towarów, lód, lody spożywcze, mrożone jogurty i sorbety, sól, przyprawy i dodatki smakowe, ziarna
przetworzone, skrobia i wyroby z tych towarów, preparaty do pieczenia i drożdże, chipsy zbożowe, chrupki kukurydziane, chrupki ryżowe, chrupki zbożowe, ciasta [słodkie lub słone], gotowe posiłki
w formie pizzy, gotowe potrawy na bazie makaronu, gotowe potrawy na bazie ryżu, gotowe przekąski na bazie zbóż, kanapki, mrożone
posiłki składające się głównie z makaronu, mrożone posiłki składające się głównie z ryżu, placki, przekąski na bazie zbóż, aromaty
do żywności, dodatki smakowe do zup, dodatki smakowe z mięsa,
dodatki smakowe z ryb, dodatki smakowe z warzyw [inne niż olejki
eteryczne], mieszanki przypraw, ekstrakty przypraw, esencje herbaciane, esencje spożywcze [inne niż olejki eteryczne], koncentraty warzywne stosowane jako przyprawy, marynaty, mieszanki przypraw,
ocet, panierki z przyprawami do mięs, ryb, drobiu, preparaty aromatyczne do wypieków, preparaty przyprawowe, przetworzone nasiona używane jako dodatki smakowe do żywności i napojów, przyprawy, przyprawy korzenne, przyprawy w proszku, sosy [przyprawy],
sosy owocowe, zioła do celów spożywczych, zioła suszone, gotowe
sosy, ketchup, mięsne sosy, majonez, musztarda, preparaty do sporządzania sosów, sosy w proszku, batony zbożowe i energetyczne,
chleb, cukierki, batony i guma do żucia, słodycze, czekolada, mleczne
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wyroby cukiernicze, wyroby cukiernicze, ciasta, tarty i ciasteczka,
wyroby cukiernicze mrożone, wyroby piekarnicze, krakersy, chleb
i bułki, słodycze nielecznicze, brązowy cukier, cukier, cukier puder,
fruktoza do celów spożywczych, miód, naturalne substancje słodzące, produkty spożywcze z cukru do przyrządzania deserów, słodkie
polewy i nadzienia, substytuty cukru, syropy i melasa, cappuccino,
czekolada w proszku, esencje kawowe, herbaty ziołowe [napary],
kawa mielona, kawa rozpuszczalna, kawa w postaci całych ziaren, napary ziołowe, napoje sporządzane z kawy, napoje sporządzone z czekolady, napoje sporządzone z herbaty, napoje sporządzone z kakao,
ciasto do pieczenia, gotowania i smażenia oraz mieszanki do jego
przygotowywania, drożdże i zaczyny, makarony, potrawy na bazie
mąki, preparaty zbożowe, przyprawy do pieczenia, suche i świeże
makarony, kluski i pierogi, zboża, artykuły spożywcze ze zbóż, preparaty zbożowe składające się z otrębów, mąka, mąka zbożowa, mąka
ziemniaczana, mąka jęczmienna, mąka kukurydziana, mąka owsiana,
mąka pszenna, mąka żytnia, skrobia ziemniaczana do celów spożywczych, płatki śniadaniowe, owsianka i grysik, płatki zbożowe, płatki
kukurydziane, płatki owsiane i pszeniczne, przetworzone ziarna, ryż,
zboża przetworzone, produkty żywnościowe z ryżu, kasze spożywcze, kasza gryczana, kasza manna, muesli, owsianka, proszek do pieczenia, soda do pieczenia, mieszanki do przyrządzania chleba, 31
płody rolne i z akwakultury, produkty ogrodnicze i leśne, surowe
i nieprzetworzone produkty ogrodnicze, surowe i nieprzetworzone
produkty rolne, surowe i nieprzetworzone produkty leśne, surowe
i nieprzetworzone produkty akwakultury, nasiona, cebulki i rozsady
do hodowli roślin, naturalne jadalne rośliny [nieprzetworzone], słód
i zboża nieprzetworzone, świeże owoce, orzechy, warzywa i zioła,
grzyby, surowe i nieprzetworzone ziarna, ziarna [zboże], ziarna [nasiona], nasiona dla rolnictwa, nasiona warzyw, nasiona roślin, nasiona owoców, nasiona kwiatów, drób [żywy], ryby żywe, świnie, żywe
bydło, zwierzęta gospodarskie, karmy i pasze dla zwierząt, 32 napoje
bezalkoholowe, piwo i produkty piwowarskie, aromatyzowane napoje gazowane, napoje energetyzujące, napoje izotoniczne, napoje
proteinowe, soki, soki owocowe [napoje], soki warzywne [napoje],
sorbety [napoje], napoje warzywne, napoje owocowe, syropy do napojów, owocowe nektary, bezalkoholowe, woda [napoje], bezalkoholowe preparaty do produkcji napojów, koncentraty do sporządzania napojów bezalkoholowych, 33 napoje alkoholowe (z wyjątkiem
piwa), preparaty do produkcji napojów alkoholowych, cydr, alkohole
wysokoprocentowe, wina musujące, wina stołowe, napoje alkoholowe z owoców, napoje alkoholowe na bazie herbaty, napoje alkoholowe
na bazie kawy, napoje alkoholowe aromatyzowane, 35 usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne w zakresie rynku rolno-spożywczego,
udzielanie informacji dotyczących działalności gospodarczej w zakresie przemysłu rolniczego, usługi konsultacji biznesowych w branży
rolniczej, analiza rynków zbóż, usługi w zakresie promocji eksportu,
usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, przygotowanie materiałów reklamowych, marketingowych i promocyjnych, dystrybucja materiałów reklamowych, marketingowych i promocyjnych, udostępnianie powierzchni reklamowej, czasu reklamowego i mediów,
usługi reklamowe i promocyjne w zakresie sprzedaży, usługi w zakresie marketingu produktów, usługi w zakresie promocji sprzedaży,
usługi organizowania, planowania i prowadzenia imprez, wystaw,
targów i pokazów do celów handlowych, promocyjnych i reklamowych, usługi w zakresie wystaw i prezentacji produktów, promowanie towarów i usług osób trzecich w internecie, usługi programów
lojalnościowych, motywacyjnych i promocyjnych, pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarządzanie i administrowanie
działalnością gospodarczą, analizy i badania dotyczące działalności
gospodarczej, usługi informacyjne w zakresie działalności gospodarczej, wsparcie w dziedzinie promocji biznesu, dostarczanie informacji konsumentom na temat towarów i usług, usługi porównywania
cen, usługi zarządzania sprzedażą, zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, doradztwo i konsultacje w zakresie działalności gospodarczej, usługi w zakresie oceny podmiotów gospodarczych, udzielanie informacji dotyczących
działalności gospodarczej w zakresie przemysłu rolniczego, usługi
sprzedaży detalicznej w związku z artykułami spożywczymi, usługi
sprzedaży hurtowej w związku z artykułami spożywczymi, 36 dzierżawa gospodarstw rolnych, wycena majątku rolnego, usługi ubezpieczeniowe, usługi finansowe, gromadzenie funduszy i sponsorowanie finansowe, usługi w zakresie zarządzania nieruchomościami,
39 magazynowanie i przechowywanie zbóż, rzepaku i surowców
pochodzenia rolniczego, składowanie produktów rolnych, magazy-
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nowanie rolniczych artykułów spożywczych, transport produktów
rolnych, pakowanie i składowanie towarów, usługi magazynowania i udostępniania sprzętu i obiektów magazynowych, usługi wynajmu związane z transportem i magazynowaniem, usługi transportu towarów w warunkach chłodniczych, usługi wynajmu
modułów i pojemników, do magazynowania i transportu, usługi
informacyjne związane z transportem towarów, usługi doradcze
w zakresie magazynowania towarów, usługi w zakresie odbioru,
transportu i dostawy towarów, usługi w zakresie odbioru, transportu i dostawy artykułów spożywczych, usługi przeładunkowe,
usługi w zakresie spedycji towarów, usługi w zakresie logistyki
transportu, ładowanie i wyładowanie pojazdów, usługi rozładowywania i przepakowywania towarów, usługi magazynowania towarów usługi składowania towarów, usługi przechowywania żywności, usługi przechowywania i magazynowania towarów
w chłodniach, usługi opakowywania i pakowania towarów, pakowanie produktów spożywczych, usługi doradcze w zakresie pakowania towarów, usługi etykietowania, 40 usługi w zakresie przetwórstwa płodów rolnych, owoców i warzyw, przetwarzanie
żywności i napojów, konserwowanie napojów i żywności, młynarstwo, obróbka żywności gotowanej, palenie i przetwarzanie kawy,
przetwarzanie artykułów spożywczych do użytku w produkcji,
przetwarzanie mleka, przetwórstwo ryb, mielenie żywności, puszkowanie żywności, rozdrabnianie żywności, usługi konserwacji
żywności, usługi pasteryzacji żywności i napojów, usługi wędzarni
z zakresu wędzenia artykułów spożywczych, ubój zwierząt gospodarskich, wynajem maszyn i urządzeń do przetwarzania żywności,
41 zapewnianie szkoleń w dziedzinie rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa, usługi edukacyjne dotyczące przemysłu rolniczego, usługi edukacyjne dotyczące przemysłu spożywczego, organizacja
imprez kulturalnych i artystycznych, przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie konkursów, 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], przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie wystaw w celach edukacyjnych, opracowywanie materiałów edukacyjnych, 42 usługi badawcze w zakresie
rolnictwa, badania w dziedzinie żywności, badanie jakości produktów, badania dotyczące upraw rolnych, kontrola artykułów spożywczych, kontrola hodowli żywego inwentarza, kontrola w rolnictwie, kontrola jakości dotycząca higieny żywności, ocena
jakości produktów, testowanie artykułów spożywczych, certyfikacja [kontrola jakości], testowanie, analiza i wycena towarów i usług
osób trzecich do celów certyfikacji, doradztwo techniczne w zakresie usług badawczych dotyczących artykułów spożywczych,
konsultacje na temat higieny żywności, usługi w zakresie komputerowej analizy żywności, usługi informacyjne dotyczące bezpieczeństwa nawozów stosowanych w rolnictwie, 44 usługi w zakresie rolnictwa, akwakultury, ogrodnictwa i leśnictwa, udzielanie
informacji na temat usług rolniczych, ogrodniczych i leśniczych,
usługi doradcze i konsultacyjne związane z rolnictwem, ogrodnictwem i leśnictwem, usługi doradcze i konsultacyjne w zakresie stosowania nawozów w rolnictwie, ogrodnictwie i leśnictwie, usługi
doradcze i konsultacyjne w zakresie zwalczania chwastów, szkodników i robactwa w rolnictwie, ogrodnictwie i leśnictwie, usługi
doradcze w zakresie upraw rolniczych, usługi w zakresie hodowli
zwierząt gospodarskich, usługi weterynaryjne i rolnicze, hodowla
zwierząt, usługi hodowli ryb, doradztwo związane z hodowlą
zwierząt, doradztwo dotyczące żywienia zwierząt, usługi z zakresu
szkółek roślin, wynajem sprzętu do rolnictwa, akwakultury, ogrodnictwa i leśnictwa, udzielanie informacji o wartości odżywczej produktów spożywczych, 45 usługi w zakresie pomocy prawnej, usługi prawne związane z prowadzeniem działalności gospodarczej,
usługi informacji prawnej, usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące zagadnień prawnych, pomoc prawna przy tworzeniu umów, organizowanie świadczenia usług prawnych.

(111) 332359
(220) 2019 12 01
(210) 507425
(151) 2020 10 12
(441) 2020 02 10
(732) KRAJOWA SPÓŁKA CUKROWA SPÓŁKA AKCYJNA, Toruń (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Polski Cukier „Terminal Cukrowy” w Gdańsku Oddział KSC S.A.
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(540)

(591) granatowy, czerwony, niebieski
(531) 26.11.03, 26.11.09, 26.11.12, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 16 torebki oraz artykuły z papieru, kartonu lub tworzyw
sztucznych do pakowania i przechowywania artykułów spożywczych, opakowania do artykułów spożywczych, worki i torby papierowe do pakowania i przechowywania artykułów spożywczych,
kartony do pakowania i przechowywania artykułów spożywczych,
papier do pakowania i przechowywania artykułów spożywczych, folie do pakowania i przechowywania do artykułów spożywczych, 30
cukier, cukier biały, cukier brązowy, cukier turbinado, cukier do produkcji galaretek, cukier do produkcji przetworów owocowych, cukier
gotowany, cukier granulowany, cukier gronowy, cukier inwertowany
[sztuczny miód], cukier karmelizowany, cukier owocowy, cukier palmowy, cukier płynny, cukier puder, cukier surowy, cukier w kostkach,
cukier kandyzowany do celów spożywczych, naturalne substancje
słodzące, produkty spożywcze z cukru do przyrządzania deserów,
substytuty cukru, 39 usługi w zakresie odbioru, transportu i dostawy
cukru, usługi w zakresie pakowania i składowania cukru, usługi w zakresie rozładowywania i przepakowywania cukru, usługi w zakresie
magazynowania cukru, usługi transportu towarów drogą wodną
i lądową, usługi tranzytowe, usługi przeładunkowe, usługi w zakresie logistyki transportu, usługi w zakresie spedycji towarów, usługi
przewożenia i dostarczania towarów, usługi rozładowywania i przepakowywania towarów, usługi śledzenia i lokalizowania towarów,
usługi magazynowania towarów, usługi składowania towarów, usługi opakowywania i pakowania towarów, usługi etykietowania, usługi
magazynowania i udostępniania sprzętu i obiektów magazynowych,
usługi wynajmu związane z transportem i magazynowaniem, usługi
wynajmu modułów i pojemników do magazynowania i transportu, usługi doradcze i informacyjne w zakresie transportu towarów,
usługi doradcze i informacyjne w zakresie magazynowania towarów,
usługi doradcze i informacyjne w zakresie pakowania towarów.
(111) 332360
(220) 2019 12 02
(210) 507467
(151) 2020 10 12
(441) 2020 01 13
(732) BUDZYŃSKA ALEKSANDRA, Kraków (PL)
(540) (znak słowny)
(540) PRZESTRZEŃ PEŁNA CZASU
(510), (511) 35 usługi biurowe, prace biurowe, wynajem sprzętu biurowego, wynajem urządzeń biurowych, usługi sekretarskie i biurowe, rekrutacja pracowników wspomagających prace biurowe, usługi
umawiania spotkań [prace biurowe], usługi w zakresie prac biurowych, zapewnianie tymczasowego biurowego personelu wsparcia,
usługi biurowe w zakresie obsługi zapytań, usługi biurowe w zakresie
organizowania spotkań, usługi w zakresie administracji biurowej [dla
osób trzecich], wypożyczanie wyposażenia biurowego w obiektach
do co-workingu, usługi sprzedaży detalicznej, hurtowej oraz online
następujących towarów: książki, drukowane materiały szkoleniowe,
drukowane opowieści przedstawione w formie ilustrowanej, dzienniki, fiszki, gazety, kalendarze, kalendarze drukowane, przekładki
do zeszytów, okładki na zeszyty ćwiczeń, zeszyty do zapisywania
danych, zeszyty do pisania lub rysowania, naklejki, naklejki [kalkomanie], albumy na naklejki, nalepki, naklejki [materiały piśmienne],
notatniki samoprzylepne, litery samoprzylepne, kalendarze spotkań
[agendy], kalendarze z kartkami do wyrywania, kalendarze ścienne,
kartki motywacyjne, książeczki do kolorowania dla dorosłych, książki do podpisu, lekcje drukowane, materiały edukacyjne i instruktażowe, notesy reporterskie, organizery osobiste, oprawione plakaty,
plany dnia [terminarze], plany drukowane, podręczniki instruktażowe, publikacje drukowane, publikacje edukacyjne, publikacje promocyjne, terminarze [materiały drukowane], wkłady uzupełniające
do kalendarza, wykłady drukowane, zeszyty ćwiczeń z naklejkami,
bloczki do pisania, biurowe artykuły papiernicze, bloczki notatnikowe, czyste dzienniki, czyste papierowe zeszyty, etui na przybory
do pisania, kalendarze na biurko, kalendarze kieszonkowe, kalendarze wskazujące dzień tygodnia, kołonotatniki, artykuły papiernicze
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do pisania, artykuły biurowe, zeszyty ćwiczeń, planery drukowane,
stojaki na kalendarz, podkładki na biurko z kalendarzem, organizery
kieszonkowe, organizery na biurko, organizery [stojaki] na notatki,
notesy, notesy kieszonkowe, notatniki [notesy], zeszyty, zeszyty wydatków, zeszyty do kaligrafii, zeszyty z indeksem, papier samoprzylepny, zakładki samoprzylepne, samoprzylepne etykiety drukowane,
podkładki samoprzylepne [artykuły papiernicze], samoprzylepne
narożniki do fotografii, samoprzylepne papierowe ozdoby na ściany,
usuwalne samoprzylepne kartki do notatek, taśmy samoprzylepne
do celów biurowych, bloczki karteczek samoprzylepnych [artykuły
biurowe], arkusze samoprzylepne z tworzyw sztucznych do wykładania półek, artykuły piśmiennicze, artykuły do korektorowania
i ścierania, artykuły do pisania i stemplowania, materiały szkoleniowe i instruktażowe, karty indeksowe, kartki papieru do robienia notatek, kasetki na papeterię [artykuły biurowe], klipsy do etui na identyfikatory [artykuły biurowe], dozowniki taśmy przylepnej [artykuły
biurowe], długopisy kolorowe, długopisy z brokatem do materiałów
piśmiennych, etykietki na prezenty, etui na identyfikatory [artykuły
biurowe], kartki do opakowań na prezenty, kartki okolicznościowe,
indeksy, skorowidze, flamastry zakreślacze, zakładki do książek, upominkowe artykuły papiernicze, piórniki, piórniki pudełka na przybory do pisania, pojemniki kartonowe, pojemniki papierowe, pojemniki
na biurko, pojemniki na korespondencję, pojemniki na markery, pojemniki kartonowe do pakowania, pojemniki na karteczki do notowania, pojemniki do archiwizacji dokumentów [segregatory], kosze
biurkowe na akcesoria biurkowe, kredki ołówkowe, markery do dokumentów, okładki na terminarze tygodniowe, okładki notatników,
organizery do użytku biurowego, pamiętniki, dzienniki, papierowe
artykuły piśmienne, pieczątki biurowe, pieczątki pamiątkowe [plomby], pinezki [artykuły papiernicze], pisaki do kaligrafii, pisaki kolorowe, podkładki do pisania z klipsem, podkładki na biurko, podpórki
do książek, podstawki do długopisów i ołówków, pojemniki na artykuły papiernicze, przekładki do dokumentów, przyciski do papieru,
przyrządy do rysowania, półki [pojemniki] na dokumenty, pudełka
na artykuły piśmienne, segregatory [artykuły biurowe], skórzane
okładki na książki, skórzane zakładki do książek, spinacze do papieru [materiały piśmienne], stojaki na dokumenty, szablony [artykuły
piśmienne], tablice na notatki, tablice magnetyczne do planowania
zajęć i spotkań, tacki na dokumenty [artykuły biurowe], taśma klejąca [materiały piśmienne], teczki na dokumenty, temperówki, terminarze kieszonkowe, terminarze miesięczne, terminarze na biurko,
terminarze roczne, terminarze tygodniowe, terminarze ścienne, topy
[odzież], szaliki, szlafroki, sukienki damskie, swetry, spodenki, spódnice, skarpetki, rajstopy, rękawiczki, podkoszulki, paski [odzież], odzież
wierzchnia dla niemowląt, odzież wierzchnia dla dzieci, odzież
wierzchnia dla kobiet, odzież wierzchnia dla mężczyzn, odzież niemowlęca, odzież dziecięca, legginsy, koszulki z nadrukami, koszulki
z krótkim rękawem, kostiumy kąpielowe dla mężczyzn, kostiumy
kąpielowe dla kobiet, kostiumy kąpielowe dla dzieci, koszule, dolne
części ubrań [odzież], bluzki, bluzy sportowe, bielizna dla mężczyzn,
bielizna damska, artykuły odzieżowe w stylu sportowym, akcesoria
na szyję, obuwie, nakrycia głowy, 36 wynajem biur do coworkingu,
organizowanie wynajmu nieruchomości, wynajem mieszkań i pomieszczeń biurowych, wynajem powierzchni biurowej, wynajem
pomieszczeń biurowych, wynajem lokali na cele biurowe, usługi
zarządzania nieruchomościami związane z lokalami biurowym, 41
biblioteki, obsługa bibliotek, usługi bibliotek elektronicznych, usługi bibliotek objazdowych, usługi bibliotek wypożyczających filmy,
usługi bibliotek w zakresie wymiany książek, usługi z zakresu bibliotek online, mianowicie świadczenie usług bibliotek elektronicznych
udostępniających gazety, magazyny, zdjęcia i obrazy za pośrednictwem sieci komputerowej online, organizowanie warsztatów, prowadzenie kursów, seminariów i warsztatów, prowadzenie warsztatów
edukacyjnych w dziedzinie biznesu, usługi doradcze i informacyjne
związane z przygotowywaniem, organizowaniem i prowadzeniem
warsztatów [szkolenia], organizowanie i prowadzenie konferencji,
kongresów i sympozjów, organizowanie gier i konkursów, 43 usługi
kawiarni, dokonywanie rezerwacji restauracji i posiłków, informacje
i doradztwo w zakresie przygotowywania posiłków, lodziarnie, serwowanie jedzenia i napojów, usługi barów z sokami, usługi doradcze
dotyczące żywności, usługi herbaciarni, usługi koktajlbarów, usługi
w zakresie dostarczania napojów, usługi w zakresie sprzedaży posiłków na wynos, zapewnianie pomieszczeń na uroczystości, krótkoterminowy wynajem przestrzeni biurowej.
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(111) 332361
(220) 2019 12 02
(210) 507468
(151) 2020 10 29
(441) 2020 07 13
(732) RADEX POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Iława (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) RADEX
(540)

(591) niebieski
(531) 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 19 budowlane niemetalowe: materiały, konstrukcje, płyty, drewno budowlane, niemetalowe: drzwi, futryny, ościeżnice, ramy
okienne, okiennice, okładziny niemetalowe dla budownictwa, okna
niemetalowe składane, szalówki, 35 zgromadzenie i zestawienie
na rzecz osób trzecich różnych towarów pozwalające nabywcy wygodnie je oglądać i kupować w sklepie i hurtowni wyspecjalizowanej w sprzedaży wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa
oraz chemii gospodarczej, eksport-import tych towarów.
(111) 332362
(220) 2019 12 02
(151) 2020 10 12
(441) 2020 01 13
(732) LOTY MARZEŃ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gorzewo (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LOTY MARZEŃ B737 SIMULATOR
(540)

(210) 507480

(591) złoty
(531) 29.01.02, 29.01.11, 27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.11,
27.05.17, 26.11.03, 26.11.13, 03.07.17, 27.07.01, 27.07.11
(510), (511) 41 instruktaż lotniczy, instruktaż w zakresie latania samolotem, wypożyczanie symulatorów szkoleniowych, usługi szkoleniowe zapewniane przy pomocy symulatorów, ośrodki rozrywkowe,
wynajmowanie maszyn rozrywkowych, usługi rozrywkowe, edukacyjne i instruktażowe, udostępnianie obiektów i sprzętu rozrywkowego, usługi prezentacji audiowizualnych do celów rozrywkowych.
(111) 332363
(220) 2019 12 02
(210) 507481
(151) 2020 10 12
(441) 2020 01 13
(732) WAWRZYNKIEWICZ MAŁGORZATA DOROTA MIXDENTAL,
Łódź (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MixDental
(540)

(591) niebieski
(531) 29.01.04, 29.01.11, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.17, 02.09.10
(510), (511) 44 usługi medyczne, konsultacje medyczne, badania
medyczne, kliniki medyczne, poradnictwo medyczne, zapewnianie
leczenia medycznego, organizowanie leczenia medycznego, usługi
oceny medycznej, udzielanie informacji medycznej, usługi obrazowania medycznego, rentgenodiagnostyka z tomografią komputerową w stomatologii, usługi dentystyczne, konsultacje dentystyczne,
usługi kliniki dentystycznej, pomoc stomatologiczna, stomatologia
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estetyczna, stomatologia z sedacją, doradztwo związane ze stomatologią, udzielanie informacji na temat stomatologii, usługi czyszczenia
zębów, usługi w zakresie wybielania zębów, usługi ortodontyczne,
chirurgia stomatologiczna, endodoncja, endodoncja mikroskopowa,
periodontologia, implantologia, protetyka stomatologiczna, usługi
z zakresu higieny stomatologicznej i profilaktyki stomatologicznej..

(111) 332364
(220) 2019 12 02
(151) 2020 10 12
(441) 2020 01 13
(732) PREMIUM-VET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PREMIUM VET
(540)

(210) 507482

(591) czarny, złoty
(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.17, 03.07.03,
03.07.19, 03.07.24
(510), (511) 5 szczepionki weterynaryjne, weterynaryjne odczynniki
diagnostyczne, preparaty i substancje weterynaryjne, antybiotyki
do użytku weterynaryjnego, płyny do celów weterynaryjnych, aminokwasy do celów weterynaryjnych, enzymy do celów weterynaryjnych, wazelina do celów weterynaryjnych, pożywki do celów weterynaryjnych, kultury do użytku weterynaryjnego, tłuszcze do celów
weterynaryjnych, leki do celów weterynaryjnych, owadobójcze weterynaryjne środki do mycia, preparaty radioaktywne do diagnozy
weterynaryjnej, substraty reakcji do diagnozy weterynaryjnej, preparaty farmaceutyczne do użytku weterynaryjnego, komórki macierzyste do celów weterynaryjnych, preparaty enzymatyczne do celów
weterynaryjnych, preparaty chemiczne do celów weterynaryjnych,
preparaty diagnostyczne do celów weterynaryjnych, preparaty
bakteryjne do celów weterynaryjnych, preparaty bakteriologiczne
do celów weterynaryjnych, preparaty higieniczne do celów weterynaryjnych, preparaty sanitarne do celów weterynaryjnych, preparaty aminokwasowe do celów weterynaryjnych, suplementy diety
do celów weterynaryjnych, odczynniki biologiczne do celów weterynaryjnych, preparaty biochemiczne do celów weterynaryjnych, dodatki odżywcze do celów weterynaryjnych, odczynniki chemiczne
do celów weterynaryjnych, środki dezynfekujące do użytku weterynaryjnego, biologiczne preparaty do celów weterynaryjnych, papier
odczynnikowy do celów weterynaryjnych, preparaty kantarydowe
do użytku weterynaryjnego, odczynniki stosowane w genetycznej
diagnostyce weterynaryjnej, produkty przeciw zakażeniom do użytku weterynaryjnego, suplementy do pasz do celów weterynaryjnych,
dietetyczna żywność przystosowana do użytku weterynaryjnego,
dietetyczne substancje przystosowane do użytku weterynaryjnego,
suplementy do karm do celów weterynaryjnych, probiotyczne preparaty bakteryjne do użytku weterynaryjnego, medyczne dodatki
do żywności do użytku weterynaryjnego, odczynniki do użytku laboratoryjnego in vitro do celów weterynaryjnych, witaminy dla zwierząt, środki odstraszające owady dla zwierząt, suplementy lecznicze
do żywności dla zwierząt, preparaty z pierwiastkami śladowymi dla
zwierząt, suplementy diety dla zwierząt domowych w postaci mieszanki napojów w proszku, 31 żywy drób, drób do celów hodowlanych, artykuły spożywcze dla zwierząt gospodarskich, kasze dla
drobiu, karma dla drobiu, produkty do tuczenia zwierząt, ściółka dla
małych zwierząt, ściółka dla ptaków, spożywcze pasze wzmacniające
dla zwierząt, mieszanki paszowe dla zwierząt, preparaty zwiększające niesienie się drobiu, artykuły spożywcze dla kurczaków, artykuły
spożywcze dla zwierząt gospodarskich, karma dla ptaków, nasiona
dla ptaków, pasza dla zwierząt tucznych, preparaty spożywcze dla
zwierząt, wzbogacane substancje odżywcze dla zwierząt, materiały
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na podściółkę dla zwierząt, 44 usługi weterynaryjne, weterynaryjne
usługi doradcze, usługi chirurgii weterynaryjnej, udzielanie informacji dotyczących usług weterynaryjnych, specjalistyczne doradztwo
w zakresie usług weterynaryjnych, usługi informacyjne dotyczące
weterynaryjnego przemysłu farmaceutycznego, usługi informacyjne
dotyczące weterynaryjnych produktów farmaceutycznych, usługi
informacji weterynaryjnej świadczone za pośrednictwem Internetu,
znakowanie zwierząt, kliniki dla zwierząt, opieka nad zwierzętami,
doradztwo dotyczące żywienia zwierząt, zabiegi higieniczne dla
zwierząt, doradztwo związane z hodowlą zwierząt, usługi w zakresie
hodowli zwierząt gospodarskich, usługi analiz laboratoryjnych związanych z leczeniem zwierząt, badania genetyczne zwierząt do celów
diagnostyki lub leczenia, sterylizacja zwierząt.

(111) 332365
(220) 2019 12 02
(210) 507484
(151) 2020 10 12
(441) 2020 01 13
(732) WOŹNIAK KAMIL ADC AGENCJA ARTYSTYCZNA,
Zagościniec (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) cukrem i solą
(540)

(591) biały, różowy
(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.08, 27.05.09, 26.01.01, 26.01.03,
26.01.16, 26.01.18, 26.01.22, 24.17.02, 26.13.01
(510), (511) 29 zapiekanki, frytki, frytki ziemniaczane, przekąski ziemniaczane, 30 kanapki, nadziewane kanapki, kanapki z hamburgerem,
lody.
(111) 332366
(220) 2019 12 04
(210) 507624
(151) 2020 10 12
(441) 2020 03 02
(732) SOSIŃSKI JAKUB, CYRANIK TOMASZ NATURAL QUELLE
SPÓŁKA CYWILNA, Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) HELLO DOGS
(540)

(591) biały, granatowy
(531) 24.01.05, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 38 usługi informacyjne dotyczące sieci łączności elektronicznej, internetowe portale informacyjne, usługi w zakresie
rozpowszechniania informacji tekstowych i obrazowych za pośrednictwem terminali komputerowych i sieci internetowej, usługi
telekomunikacyjne w zakresie internetowego serwisu informacyjnego, usługi udostępniania programów telewizyjnych oraz audycji
radiowych drogą cyfrową, agencje informacyjne, agencje prasowe,
udostępnianie przestrzeni wirtualnej dla celów forum dyskusyjnego, usługi w zakresie telekonferencji i wideokonferencji, przesyłanie
informacji, poczta elektroniczna, usługi ogłoszeń elektronicznych,
usługi w zakresie przesyłania informacji tekstowej i obrazowej przy
pomocy komputera, usługi dostarczania informacji tekstowej i obrazowej on-line z komputerowych baz danych, usługi telekomunikacyjne polegające na dostarczaniu za pomocą sieci komputerowej do-
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stępu do zasobów muzycznych, filmowych i zbiorów obrazów, usługi
telekomunikacyjne obejmujące dostęp za pomocą sieci komputerowej do platform konkursowych online, usługi telekomunikacyjne
dotyczące aplikacji mobilnych.

(111) 332367
(220) 2019 12 04
(210) 507626
(151) 2020 10 09
(441) 2020 02 03
(732) ENERGETYKA CIEPLNA OPOLSZCZYZNY SPÓŁKA AKCYJNA,
Opole (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) eco
(540)

(591) pomarańczowy, biały, niebieski
(531) 29.01.13, 27.05.02, 26.01.03, 26.13.25
(510), (511) 37 eksploatacja, montaż i naprawy kotłów ciepłowniczych, instalacji ogrzewania, pieców grzewczych, 39 dystrybucja
energii cieplnej i ciepłej wody, 40 produkcja energii cieplnej, unieszkodliwianie odpadów, spalanie odpadów.
(111) 332368
(220) 2019 12 05
(151) 2020 10 16
(441) 2020 02 24
(732) BADWAL HARDEEP SINGH, Walendów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SUPREME
(540)

(210) 507692

(531) 01.15.03, 26.11.12, 27.05.01
(510), (511) 21 nieelektryczne artykuły gospodarstwa domowego.
(111) 332369
(220) 2019 12 06
(151) 2020 10 12
(441) 2020 02 10
(732) SCHIEDEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opole (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SCHIEDEL DUAL STAL
(540)
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fabrykowane, gotowe części niemetalowe przewodów kominowych,
niemetalowe części fasonowe dla rur kominowych, niemetalowe
prefabrykowane wentylacyjne kanały kablowe.

(111) 332370
(220) 2019 12 06
(210) 507763
(151) 2020 10 16
(441) 2020 03 30
(732) ORNAT DOMINIK JÓZEF FLINTY.PL, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FLINTY
(540)

(591) granatowy, żółty, biały
(531) 10.01.18, 25.12.01, 26.05.01, 26.05.22, 27.03.15, 27.05.01,
29.01.13
(510), (511) 11 zapalniczki, zapalniczki świecowe, domowe zapalniczki gazowe, zapalniczki gazowe, zapalniczki do grilla, zapalniczki [urządzenia], zapalniczki piezoelektryczne [inne niż dla palaczy],
piroforyczne zapalniczki, inne niż dla palaczy, 34 zapalniczki dla
palaczy, zapalniczki dla palaczy[nie do samochodów], zapalniczki
nie z metali szlachetnych [nie do samochodów], zapalniczki do cygar, uchwyty do zapalniczek, zapalniczki do papierosów, nie z metali
szlachetnych, zapalniczki do papierosów, zapalniczki do papierosów
nie do pojazdów lądowych, palniki do zapalniczek dla palaczy, krzemienie do zapalniczek, pojemniki z gazem do zapalniczek, zapalniczki kieszeniowe, nie z metali szlachetnych.
(111) 332371
(220) 2019 12 08
(151) 2020 10 13
(441) 2020 05 25
(732) N.D.SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) indian market
(540)

(210) 507776

(210) 507749

(591) biały, szary, żółty
(531) 26.04.02, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.13, 26.11.08
(510), (511) 6 rury metalowe, kanały metalowe na rury wentylacyjne,
rury metalowe do gazów, przewody i rury do centralnego ogrzewania metalowe, metalowe okładziny kominowe, nasady kominowe
metalowe, strażaki kominowe metalowe, metalowe końcówki kominowe, metalowe bloki kominowe, deflektory kominowe metalowe,
kominowe trzony metalowe, kominy metalowe, kominy stalowe, rury
stalowe, w tym walcowane, łuszczone lub uziemione, pręty stalowe
walcowane na gorąco, rury stalowe zwijane na gorąco, modułowe
prefabrykowane, stalowe szkielety konstrukcji, pręty stalowe wykończane na zimno, stal, stal nierdzewna, okucia stalowe, odlewy stalowe, konstrukcje stalowe, rury ze stali nierdzewnej, modułowe systemy kominów ze stali, rury i rurki ze stali, połączenia z metalu do rur
łącznie z tymi ze stopu stali i tytanu, 19 materiały budowlane (niemetalowe), rury sztywne niemetalowe stosowane w budownictwie
takie jak: rury ceramiczne, kanały nie z metalu do instalacji wentylacyjnych, grzewczych i klimatyzacyjnych, niemetalowe kominy pre-

(591) zielony, pomarańczowy, biały
(531) 26.13.25, 26.01.16, 29.01.13, 27.05.01
(510), (511) 35 usługi handlu detalicznego lub handel hurtowy w zakresie produktów spożywczych, usługi handlu detalicznego lub handel hurtowy w zakresie produktów kosmetycznych.
(111) 332372
(220) 2019 12 08
(210) 507778
(151) 2020 10 09
(441) 2020 01 27
(732) VC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wełnica (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SKS START GNIEZNO
(540)

(591) czarny, czerwony
(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.21
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(510), (511) 16 czcionki drukarskie, matryce, papier, papierowe artykuły piśmienne, papierowe wyroby artystyczne, biurowe artykuły
papiernicze, papier na artykuły spożywcze, artykuły papiernicze
do pisania, karton, karton opakowaniowy, pojemniki kartonowe,
opakowania kartonowe, pudła kartonowe, wypełnienie z papieru lub
kartonu, etykiety z papieru lub kartonu, pudełka z papieru lub kartonu, tablice ogłoszeniowe z kartonu lub papieru, szyldy z papieru lub
z kartonu, afisze, plakaty z papieru lub kartonu, druki, materiały introligatorskie, fotografie, artykuły biurowe, biurowe artykuły papiernicze, aktówki jako artykuły biurowe, segregatory, teczki jako artykuły
biurowe, nawilżacze jako artykuły biurowe, identyfikatory, bloczki
karteczek samoprzylepnych, przenośne zestawy drukarskie, tacki
na dokumenty, teczki na dokumenty, kasetki na papeterię, falcerki
do papieru, zwijacze do identyfikatorów, etui na identyfikatory, korektory w taśmie, dozowniki taśmy przylepnej, noże do papieru, korektory w płynie, pióra i długopisy, sortowniki jako stojaki na dokumenty, nawilżacze do powierzchni klejących, ochrona gumowa
na palce, taśmy do przenośnych drukarek etykiet, klipsy do etui
na identyfikatory, papier, papier firmowy, gumki do ścierania, koszulki na dokumenty do użytku biurowego, koszulki do przechowywania
zbiorów, skoroszyty, skoroszyty do dokumentów, przekładki do dokumentów, pojemniki na biurko, stojaki biurkowe na wizytówki, pojemniki na korespondencję, papier do korespondencji, teczki na korespondencję, stojaki na korespondencję, podstawki na korespondencję,
okładki, obwoluty, dziurkacze do papieru, dziurkacze do użytku biurowego, rozszywacze, zszywacze, zszywki biurowe, zakładki, kleje
do celów domowych, kleje do użytku biurowego, taśma klejąca,
przyborniki na biurko, podkładki na biurko, pinezki, szpilki do znakowania, klipsy do papieru, nożyki do otwierania listów, podajniki
do taśmy klejącej, zwilżacze końcówek palców będące przyborami
biurowymi, linijki, temperówki, tusze do pieczątek, zbiorniki z tuszem, poduszki nasączone tuszem, pióra kulkowe, pióra wieczne,
zestawy piór i długopisów, tusz do wiecznych piór, zbiorniczki z tuszem do wiecznych piór, wkłady atramentowe, wkłady do długopisów, grafity do ołówków, ołówki, naboje z atramentem do przyborów piśmienniczych, atrament do narzędzi piśmienniczych, tablice
na notatki, tablice suchościeralne, tablice magnetyczne do planowania zajęć i spotkań, markery, pisaki, pojemniki na markery, wkłady
do markerów, markery do ścierania na mokro, gąbki do tablic suchościeralnych, kalka kopiująca, papierowe identyfikatory imienne, kalendarze, podkładki na biurko z kalendarzem, organizery do użytku
biurowego, koperty, samoprzylepne etykiety drukowane, gumki,
notesy, notatniki, niszczarki dokumentów jako maszyny biurowe,
maszyny biurowe do bindowania papieru, urządzenia do laminowania dokumentów do użytku biurowego, gilotyny do papieru, maszyny do kopertowania do użytku biurowego, materiały przeznaczone
dla artystów, ryty artystyczne, obrazy artystyczne, sztalugi dla artystów, płótna dla artystów, pióra dla artystów, pastele dla artystów,
blejtramy dla artystów, ołówki dla artystów, odbitki artystyczne graficzne, papierowe wyroby artystyczne, pędzle malarskie dla artystów, węgiel rysunkowy dla artystów, kleje do użytku artystycznego,
sztalugi do użytku przez artystów, kreda do użytku przez artystów,
materiały do modelowania dla artystów, zestawy do malowania dla
artystów, miseczki na farby wodne dla artystów, materiały przeznaczone dla artystów, ryty artystyczne, obrazy artystyczne, sztalugi dla
artystów, płótna dla artystów, pióra dla artystów, pastele dla artystów, blejtramy dla artystów, ołówki dla artystów, odbitki artystyczne graficzne, papierowe wyroby artystyczne, pędzle malarskie dla
artystów, węgiel rysunkowy dla artystów, kleje do użytku artystycznego, sztalugi do użytku przez artystów, kreda do użytku przez artystów, materiały do modelowania dla artystów, zestawy do malowania dla artystów, miseczki na farby wodne dla artystów, diagramy,
drukowane instrukcje dotyczące metod nauczania, drukowane materiały edukacyjne, drukowane materiały w zakresie kursów korespondencyjnych, karty, książki edukacyjne, mapy, materiały edukacyjne i instruktażowe, podręczniki edukacyjne, podręczniki
instruktażowe, podręczniki użytkownika, zeszyty ćwiczeń, folia
z tworzyw sztucznych do pakowania, arkusze z tworzyw sztucznych
do pakowania, materiały z tworzyw sztucznych do pakowania, worki
z tworzyw sztucznych do pakowania, torby z tworzyw sztucznych
do pakowania, 25 odzież, odzież damska, odzież męska, odzież dziecięca, odzież dziewczęca, swetry, topy, odzież wierzchnia dla kobiet
i mężczyzn, odzież wierzchnia dla dziewcząt i chłopców, odzież
wierzchnia dla dzieci, odzież sportowa, odzież wieczorowa, odzież
treningowa, odzież do spania, sukienki, suknie, t-shirty, koszulki, blu-
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zy, bluzki, spódnice, koszule, spodnie, bielizna damska, bielizna męska, bielizna dziecięca, kurtki, skarpetki, obuwie, obuwie sportowe,
obuwie codzienne, obuwie rekreacyjne, obuwie piłkarskie, obuwie
do uprawiania sportów, obuwie męskie i damskie, nakrycia głowy,
daszki jako nakrycia głowy, czapki jako nakrycia głowy, sportowe nakrycia głowy inne niż kaski, opaski na głowę, termoaktywne nakrycia
głowy, 28 zabawki, zabawki drewniane, kolejki zabawki, zabawki pluszowe, zabawki wypchane, zabawki mówiące, zabawki muzyczne,
zabawki elektroniczne, zabawki bujane, zabawki bambusowe, zabawki dmuchane, zabawki nakręcane, zabawki giętkie, zabawki inteligentne, zabawki modułowe, zabawki edukacyjne, roboty zabawkowe, zabawki budowlane, zabawki do wanny, zabawki zawierające
skarbonki, mechaniczne zabawki akcji, zabawki na baterie, odbijające się zabawki, zabawki tryskające wodą, zabawki do wody, zabawki
do jeżdżenia, zabawki do pchania, zabawki do szkicowania, zabawki
do piaskownicy, zabawki do boksowania, zabawki do piasku, zabawki do rysowania, zabawki na kółkach, inteligentne pluszowe zabawki,
zabawki zdalnie sterowane, nakręcane chodzące zabawki, zabawki
z tkanin, zabawki do ciągnięcia, zabawki sterowane radiowo, zabawki dla niemowląt, zabawki dla dzieci, zabawki wypchane ziarenkami,
zabawki do ściskania, wieloczęściowe zabawki konstrukcyjne, zabawki z metalu, zabawki mechaniczne z metalu, elektroniczne zabawki do nauki, zabawki akcji na baterie, zdalnie obsługiwane latające zabawki, dmuchane zabawki do jeżdżenia, zabawki w kształcie
zwierząt, piszczące zabawki do ściskania, zabawki konstrukcyjne zazębiające się, zabawki wykonane z drewna, wielofunkcyjne zabawki
dla niemowląt, zabawki z tworzyw sztucznych, nadmuchiwane zabawki do basenu, zabawki wykonane z gumy, nadmuchiwane zabawki do kąpieli, zabawki typu fidget spinner, helikoptery zabawki
sterowane radiowo, zabawki do piętrowego układania, zabawki rozwojowe dla niemowląt, zwierzęta zabawki napędzane silnikiem, zabawki w postaci puzzli, wielofunkcyjne zabawki dla dzieci, zabawki
związane z magią, zabawki-pojazdy sterowane elektronicznie, zdalnie sterowane zabawki elektroniczne, nadmuchiwane zabawki przypominające pojazdy powietrzne, zabawki uruchamiane za pomocą
dźwigni, nadmuchiwane zabawki z cienkiej gumy, zabawki na kółkach napędzane pedałami, nadmuchiwane zabawki w postaci łódek,
zabawki, które po otworzeniu wyskakują, zabawki sprzedawane
w formie zestawów, zabawki do użytku na zewnątrz, zabawki w postaci urządzeń domowych, zabawki przystosowane do celów edukacyjnych, zabawki do użytku w basenach, zabawki do jeżdżenia bez
napędu silnikowego, zabawki do zawieszania w łóżeczkach dziecięcych, zabawki w postaci imitacji artykułów spożywczych, zabawki
w postaci mechanicznych dozowników słodyczy, zabawki do użytku
w wózkach dziecięcych, zabawki w postaci przekształcanych pojazdów-robotów, roboty zabawki sterowane za pomocą radia, przenośne gry i zabawki posiadające funkcje telekomunikacyjne, zabawki
imitujące przedmioty używane przez dorosłych w życiu codziennym,
gry, gry elektroniczne, gry sportowe, gry quizowe, gry fabularne, gry
karciane, gry towarzyskie, gry planszowe, ozdoby choinkowe, przyrządy gimnastyczne, obręcze gimnastyczne, piłki gimnastyczne,
stołki gimnastyczne, pałki gimnastyczne, konie gimnastyczne, skrzynie gimnastyczne, artykuły gimnastyczne, odskocznie do gimnastyki, gimnastyczne drążki poziome, poręcze równoległe do gimnastyki, liny do gimnastyki rytmicznej, wstążki do gimnastyki artystycznej,
przenośny domowy sprzęt gimnastyczny, przyrządy gimnastyczne
do rozciągania, ławki do użytku gimnastycznego, drążki do ćwiczeń,
artykuły sportowe, drążki do hantli do podnoszenia ciężarów, ekspandery do klatki piersiowej, ergometry wioślarskie, gimnastyczne
drążki poziome, gryfy do hantli do podnoszenia ciężarów, hantle,
hantle do podnoszenia ciężarów, hantle kettlebell, ławki do ćwiczeń,
ławki do ćwiczenia mięśni brzucha, ławki do podnoszenia ciężarów,
ławki do użytku sportowego, maszyny do ćwiczeń sprawnościowych, maszyny do ćwiczeń fizycznych wyposażone w ciężarki, maszyny do przysiadów, platformy do ćwiczeń, poręcze równoległe
do gimnastyki, przyrządy stosowane do ćwiczeń fizycznych, przyrządy stosowane w kulturystyce, ręcznie obsługiwane obręcze do ćwiczeń oporowych na górne i dolne partie ciała, ręczne trenażery nóg,
sprzęt do ćwiczeń fizycznych w pomieszczeniach, sprzęt do ćwiczeń
fizycznych obsługiwany ręcznie, sprzęt do treningów sportowych,
sprzęt sportowy, stojaki do przysiadów, sztangi do podnoszenia ciężarów, trenażery mięśni brzucha, trenażery eliptyczne, uchwyty
do podnoszenia ciężarów, uchwyty do artykułów sportowych,
uchwyty do robienia pompek, urządzenia do ćwiczeń fizycznych,
urządzenia do kulturystyki, urządzenia do wzmacniania ciała, 32
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piwo i produkty piwowarskie, piwo rzemieślnicze, piwo pszeniczne,
piwo słodowe, piwo bezalkoholowe, piwo pełne jasne, piwo typu saison, piwo typu koźlak, czarne piwo, piwo o smaku kawy, piwo jasne
typu ale, korzenne piwa, piwa smakowe, napoje na bazie piwa, piwa
o małej zawartości alkoholu, porter, stout, indyjskie piwa jasne ale,
napoje bezalkoholowe o smaku piwa, shandy jako napój składający
się z piwa i lemoniady, mineralizowane piwa, drinki na bazie piwa,
soki, soki gazowane, organiczny sok owocowy, soki owocowe, mieszane soki owocowe, skoncentrowane soki owocowe, gazowane soki
owocowe, koncentraty soków owocowych, napoje zawierające głównie soki owocowe, napoje bezalkoholowe zawierające soki owocowe, syropy do wyrobu napojów, syropy do napojów, syropy do sporządzania smakowych wód mineralnych, syropy do wytwarzania
napojów bezalkoholowych, woda, woda niegazowana, woda aromatyzowana, woda mineralna, woda źródlana, woda wzbogacona odżywczo, gazowana woda mineralna, esencje do produkcji napojów,
ekstrakty chmielu do produkcji piwa, preparaty do produkcji wody
gazowanej, proszki do produkcji napojów bezalkoholowych, syropy
do produkcji napojów aromatyzowanych owocami, 35 reklama, usługi w zakresie reklamy, kompilacja reklam, rozpowszechnianie reklam,
przygotowywanie reklam, publikacja reklam, produkcja materiałów
reklamowych i reklam, usługi reklamy graficznej, usługi reklamy zewnętrznej, przygotowywanie dokumentów reklamowych, dystrybucja materiałów reklamowych, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, przygotowywanie ulotek reklamowych, projektowanie ulotek
reklamowych, projektowanie broszur reklamowych, projektowanie
logo reklamowych, przygotowywanie materiałów reklamowych,
przygotowywanie kampanii reklamowych, tworzenie reportaży reklamowych, redagowanie tekstów reklamowych, reprodukcja materiału reklamowego, wykonywanie materiałów reklamowych, produkcja materiałów reklamowych, projektowanie materiałów
reklamowych, uaktualnianie materiałów reklamowych, usługi konsultingowe dotyczące reklamy, analizy w zakresie reklamy, usługi informacyjne dotyczące reklamy, doradztwo biznesowe dotyczące reklamy, badania w zakresie reklamy, pośrednictwo w zakresie reklamy,
produkcja wizualnych materiałów reklamowych, przygotowywanie
handlowych tekstów reklamowych, rozpowszechnianie reklam dla
osób trzecich, przygotowywanie reklam dla osób trzecich, dokonywanie uzgodnień w zakresie reklamy, gromadzenie informacji związanych z reklamą, rozpowszechnianie danych związanych z reklamą,
usługi planowania w zakresie reklamy, usługi w zakresie reklamy graficznej, usługi reklamowe na rzecz innych, dystrybucja prospektów
do celów reklamowych, doradztwo dotyczące reklamy w zakresie
działalności gospodarczej, konsultacje w zakresie działalności gospodarczej dotyczące reklamy, przygotowywanie i umieszczanie reklam zewnętrznych na rzecz osób trzecich, zarządzanie w działalności handlowej, administrowanie działalnością handlową, prace
biurowe, usługi w zakresie prac biurowych, 41 nauczanie, zapewnianie szkoleń, kształcenia i nauczania, rozrywka, organizowanie rozrywki, informacja o rozrywce, prowadzenie imprez rozrywkowych,
przeprowadzanie aktywności rozrywkowych, usługi w zakresie rozrywki, usługi rozrywkowe na żywo, szkolenia sportowe, edukacja
sportowa, usługi sportowe, zajęcia sportowe, organizowanie zajęć
sportowych i imprez sportowych, przygotowywanie imprez sportowych, wynajem sprzętu sportowego, rezerwowanie obiektów sportowych, produkcja imprez sportowych, szkolenia zawodników sportowych, usługi klubów sportowych, prowadzenie zawodów
sportowych, organizowanie obozów sportowych, organizowanie
turniejów sportowych, usługi sportowe i kulturalne, zajęcia sportowe i rekreacyjne, usługi trenerskie w zakresie sportu, usługi szkoleniowe w zakresie sportu, usługi rozrywkowe związane ze sportem,
udzielanie informacji związanych ze sportem, imprezy kulturalne,
zapewnianie zajęć kulturalnych, prowadzenie imprez kulturalnych,
przeprowadzanie aktywności kulturalnych, organizowanie lokalnych
wydarzeń kulturalnych, warsztaty w celach kulturalnych, organizowanie imprez w celach kulturalnych.
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(220) 2019 12 08
(210) 507782
(151) 2020 10 09
(441) 2020 01 27
(732) GORCZYŃSKA ALICJA JOANNA P.H.U. AGROMAIS,
Gołuszowice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ALOSZA
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(531) 27.05.01
(510), (511) 25 odzież, odzież damska, odzież męska, odzież dziecięca, odzież dziewczęca, swetry, topy, odzież wierzchnia dla kobiet
i mężczyzn, odzież wierzchnia dla dziewcząt i chłopców, odzież
sportowa, odzież wieczorowa, odzież treningowa, odzież do spania,
sukienki, suknie, t-shirty, koszulki, bluzy, bluzki, spódnice, koszule,
spodnie, bielizna damska, bielizna męska, bielizna dziecięca, kurtki,
skarpetki.
(111) 332374
(220) 2019 12 09
(210) 507856
(151) 2020 10 28
(441) 2020 07 13
(732) SUPERSTYLER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) SUPERSTYLER
(510), (511) 35 usługi reklamowe i marketingowe świadczone za pośrednictwem bloga, usługi współpracy z blogerami, usługi programów lojalnościowych, motywacyjnych i promocyjnych, sprzedaż
za pośrednictwem sieci Internet oraz sklepów detalicznych i hurtowych kompozycji kwiatowych, prezentów i upominków oraz
ich kompozycji i zestawów, słodyczy, alkoholi, biżuterii, ozdób, kosmetyków, perfum, artykułów higieny osobistej, gadżetów, zabawek,
gier, odzieży, butów, bielizny, pościeli, ręczników, okryć wierzchnich,
nakryć głowy, czapek i kapeluszy, wyrobów skórzanych, przyborów
i artykułów biurowych, toreb, torebek, reklamówek, mebli, artykułów wyposażenia i wystroju wnętrz, artykułów gospodarstwa domowego, artykułów dla zwierząt, promocja sprzedaży dla osób trzecich,
reklamy radiowe i telewizyjne, reklamy za pośrednictwem mediów
elektronicznych, zwłaszcza Internetu, usługi reklamowe i marketingowe świadczone za pośrednictwem mediów społecznościowych,
dystrybucja materiałów reklamowych (próbek, druków, prospektów,
broszur), 38 zapewnianie dostępu do blogów internetowych, komunikacja za pośrednictwem blogów on-line, poczta elektroniczna,
przesyłanie tekstu, obrazu, wideo i treści multimedialnych za pośrednictwem Internetu i mediów telekomunikacyjnych, udostępnianie forów internetowych on-line, 41 prowadzenie blogów on-line,
w tym blogów o tematyce mody, urody, odżywiania się, zdrowego
trybu życia, rodzicielstwa, gier, rozrywki, podróżowania oraz filozofii, stylu i sposobu życia, prowadzone za pośrednictwem mediów
społecznościowych usługi edukacyjne odnośnie mody, urody, odżywiania się, zdrowego trybu życia, rodzicielstwa, gier, rozrywki,
podróżowania oraz filozofii, stylu i sposobu życia, usługi nauczania,
edukacji i oświaty, w tym w obszarze mody, urody, odżywiania się,
zdrowego trybu życia, rodzicielstwa, gier, rozrywki, podróżowania
oraz filozofii, stylu i sposobu życia, informacje o nauczaniu, edukacji
i oświacie, w tym w obszarze mody, urody, odżywiania się, zdrowego
trybu życia, rodzicielstwa, gier, rozrywki, podróżowania oraz filozofii,
stylu i sposobu życia, kursy korespondencyjne, nauczanie indywidualne, organizowanie i prowadzenie warsztatów, sympozjów, seminariów, kongresów, konferencji, kolokwiów oraz innych forów naukowych, edukacyjnych i oświatowych, w tym w obszarze mody, urody,
odżywiania się, zdrowego trybu życia, rodzicielstwa, gier, rozrywki,
podróżowania oraz filozofii, stylu i sposobu życia, publikowanie książek, czasopism, opracowań, rozpraw i tekstów naukowych, edukacyjnych i oświatowych, w tym w obszarze mody, urody, odżywiania
się, zdrowego trybu życia, rodzicielstwa, gier, rozrywki, podróżowania oraz filozofii, stylu i sposobu życia, publikowanie on-line książek,
czasopism, opracowań, rozpraw i tekstów naukowych, edukacyjnych
i oświatowych, w tym w obszarze mody, urody, odżywiania się, zdrowego trybu życia, rodzicielstwa, gier, rozrywki, podróżowania oraz
filozofii, stylu i sposobu życia, pisanie i publikowanie tekstów innych
niż teksty reklamowe, w tym w obszarze mody, urody, odżywiania
się, zdrowego trybu życia, rodzicielstwa, gier, rozrywki, podróżowania oraz filozofii, stylu i sposobu życia, planowanie i organizowanie
konkursów, usługi klubowe [rozrywka lub nauczanie], usługi w zakresie organizowania i prowadzenia festiwali i imprez edukacyjnych,
kulturalnych, sportowych, rozrywkowych, rekreacyjnych, spektakli,
koncertów, widowisk multimedialnych, festiwali, festynów, kon-
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kursów, turniejów, widowisk typu światło i dźwięk, pokazów ogni
sztucznych i/lub laserów, imprez plenerowych, usługi rozrywkowe
dla dzieci, usługi parków rozrywki, organizowanie, produkcja i wystawianie programów i spektakli telewizyjnych i teatralnych, organizowanie widowisk muzycznych, reżyserowanie lub wystawianie
przedstawień, udostępnianie obiektów i sprzętu do prowadzenia
szkoleń edukacyjnych, pokazywania filmów, widowisk, muzyki, centra rozrywki, organizacja kwizów, gier i zawodów, usługi w zakresie
organizowania i prowadzenia wystaw z dziedziny kultury i edukacji,
usługi edukacyjne, usługi w zakresie organizowania i prowadzenia
studiów, szkoleń, kursów i innych form kształcenia, usługi w zakresie
organizowania i prowadzenia sympozjów, kongresów, konferencji,
seminariów, zjazdów.

(111) 332375
(220) 2019 12 09
(151) 2020 10 28
(441) 2020 07 13
(732) SUPERSTYLER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SuperSTYLER
(540)

(210) 507858

(531) 27.05.01
(510), (511) 35 usługi reklamowe i marketingowe świadczone za pośrednictwem bloga, usługi współpracy z blogerami, usługi programów lojalnościowych, motywacyjnych i promocyjnych, sprzedaż
za pośrednictwem sieci Internet oraz sklepów detalicznych i hurtowych kompozycji kwiatowych, prezentów i upominków oraz
ich kompozycji i zestawów, słodyczy, alkoholi, biżuterii, ozdób, kosmetyków, perfum, artykułów higieny osobistej, gadżetów, zabawek,
gier, odzieży, butów, bielizny, pościeli, ręczników, okryć wierzchnich,
nakryć głowy, czapek i kapeluszy, wyrobów skórzanych, przyborów
i artykułów biurowych, toreb, torebek, reklamówek, mebli, artykułów wyposażenia i wystroju wnętrz, artykułów gospodarstwa domowego, artykułów dla zwierząt, promocja sprzedaży dla osób trzecich,
reklamy radiowe i telewizyjne, reklamy za pośrednictwem mediów
elektronicznych, zwłaszcza Internetu, usługi reklamowe i marketingowe świadczone za pośrednictwem mediów społecznościowych,
dystrybucja materiałów reklamowych (próbek, druków, prospektów,
broszur), 38 zapewnianie dostępu do blogów internetowych, komunikacja za pośrednictwem blogów on-line, poczta elektroniczna,
przesyłanie tekstu, obrazu, wideo i treści multimedialnych za pośrednictwem Internetu i mediów telekomunikacyjnych, udostępnianie forów internetowych on-line, 41 prowadzenie blogów on-line,
w tym blogów o tematyce mody, urody, odżywiania się, zdrowego
trybu życia, rodzicielstwa, gier, rozrywki, podróżowania oraz filozofii, stylu i sposobu życia, prowadzone za pośrednictwem mediów
społecznościowych usługi edukacyjne odnośnie mody, urody, odżywiania się, zdrowego trybu życia, rodzicielstwa, gier, rozrywki,
podróżowania oraz filozofii, stylu i sposobu życia, usługi nauczania,
edukacji i oświaty, w tym w obszarze mody, urody, odżywiania się,
zdrowego trybu życia, rodzicielstwa, gier, rozrywki, podróżowania
oraz filozofii, stylu i sposobu życia, informacje o nauczaniu, edukacji
i oświacie, w tym w obszarze mody, urody, odżywiania się, zdrowego
trybu życia, rodzicielstwa, gier, rozrywki, podróżowania oraz filozofii,
stylu i sposobu życia, kursy korespondencyjne, nauczanie indywidualne, organizowanie i prowadzenie warsztatów, sympozjów, seminariów, kongresów, konferencji, kolokwiów oraz innych forów naukowych, edukacyjnych i oświatowych, w tym w obszarze mody, urody,
odżywiania się, zdrowego trybu życia, rodzicielstwa, gier, rozrywki,
podróżowania oraz filozofii, stylu i sposobu życia, publikowanie książek, czasopism, opracowań, rozpraw i tekstów naukowych, edukacyjnych i oświatowych, w tym w obszarze mody, urody, odżywiania
się, zdrowego trybu życia, rodzicielstwa, gier, rozrywki, podróżowania oraz filozofii, stylu i sposobu życia, publikowanie on-line książek,
czasopism, opracowań, rozpraw i tekstów naukowych, edukacyjnych
i oświatowych, w tym w obszarze mody, urody, odżywiania się, zdrowego trybu życia, rodzicielstwa, gier, rozrywki, podróżowania oraz
filozofii, stylu i sposobu życia, pisanie i publikowanie tekstów innych
niż teksty reklamowe, w tym w obszarze mody, urody, odżywiania
się, zdrowego trybu życia, rodzicielstwa, gier, rozrywki, podróżowa-
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nia oraz filozofii, stylu i sposobu życia, planowanie i organizowanie
konkursów, usługi klubowe [rozrywka lub nauczanie], usługi w zakresie organizowania i prowadzenia festiwali i imprez edukacyjnych,
kulturalnych, sportowych, rozrywkowych, rekreacyjnych, spektakli,
koncertów, widowisk multimedialnych, festiwali, festynów, konkursów, turniejów, widowisk typu światło i dźwięk, pokazów ogni
sztucznych i/lub laserów, imprez plenerowych, usługi rozrywkowe
dla dzieci, usługi parków rozrywki, organizowanie, produkcja i wystawianie programów i spektakli telewizyjnych i teatralnych, organizowanie widowisk muzycznych, reżyserowanie lub wystawianie
przedstawień, udostępnianie obiektów i sprzętu do prowadzenia
szkoleń edukacyjnych, pokazywania filmów, widowisk, muzyki, centra rozrywki, organizacja kwizów, gier i zawodów, usługi w zakresie
organizowania i prowadzenia wystaw z dziedziny kultury i edukacji,
usługi edukacyjne, usługi w zakresie organizowania i prowadzenia
studiów, szkoleń, kursów i innych form kształcenia, usługi w zakresie
organizowania i prowadzenia sympozjów, kongresów, konferencji,
seminariów, zjazdów.

(111) 332376
(220) 2019 12 10
(210) 507897
(151) 2020 10 15
(441) 2020 06 08
(732) DUDEK MARCIN KRZYSZTOF FIRMA PRODUKCYJNOHANDLOWO-USŁUGOWA DUMAR, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Intimeco
(540)

(591) biały, różowy
(531) 29.01.11, 02.09.01, 27.05.01, 27.05.05
(510), (511) 5 żele do stymulacji seksualnej, mineralne suplementy
diety, odżywcze suplementy diety.
(111) 332377
(220) 2019 12 28
(151) 2020 10 16
(441) 2020 04 20
(732) MAGNEPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MAGNEPOL
(540)

(210) 507921

(591) ciemnoszary, czerwony
(531) 18.02.01, 26.07.25, 24.17.03, 27.05.01, 27.05.17, 29.01.12
(510), (511) 7 filtry [części maszyn lub silników], bębny [części maszyn], sita [maszyny lub części maszyn], 9 magnesy dekoracyjne.
(111) 332378
(220) 2019 12 16
(210) 508104
(151) 2020 10 13
(441) 2020 01 27
(732) AMIDEL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bielsko-Biała (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Szczygieł
(510), (511) 33 napoje alkoholowe z wyjątkiem piwa.
(111) 332379
(220) 2019 12 16
(210) 508105
(151) 2020 10 13
(441) 2020 01 27
(732) AMIDEL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bielsko-Biała (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Kawka
(510), (511) 33 napoje alkoholowe z wyjątkiem piwa.

Nr 3/2021

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

(111) 332380
(220) 2019 12 16
(210) 508112
(151) 2020 10 12
(441) 2020 04 20
(732) KUC MICHAŁ PAWEŁ WOODENLAND, Słupsk (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MCASES
(540)

(531) 26.11.03, 26.11.12, 26.13.25, 27.05.01
(510), (511) 11 oświetlenie dekoracyjne, oświetlenie ścienne, oświetlenie i reflektory oświetleniowe, lampy ścienne, lampy stojące, lampy wiszące, 20 meble, meblościanki, ławy, kredensy, kontuary, meble
domowe, meble stołówkowe, meble łączone, meble komputerowe,
meble łazienkowe, konsole, szafki, meble sypialne, meble drewniane,
szafy, meble biurowe, meble wielofunkcyjne, zestawy mebli, półki,
komody, meble kuchenne, barki, stoły, regały, meble wypoczynkowe, meble gięte, gabloty, toaletki, elementy meblowe, taborety ruchome, meble do siedzenia, półki wiszące, meble modułowe, meble
do salonu, meble do przechowywania, biurka modułowe, segmenty
mebli ściennych, meble do oranżerii, modułowe meble łazienkowe,
meble dla dzieci, meble do wnętrz, wysokie stołki, meble do przebieralni, modułowe układy półek, komplety mebli do salonu, moduły
do przechowywania, szafki do komputerów, meble do pokojów dziecinnych, szafki na materiały biurowe, 35 sprzedaż detaliczna lub hurtowa następujących towarów: meble, meblościanki, ławy, kredensy,
kontuary, meble domowe, meble stołówkowe, meble łączone, meble komputerowe, meble łazienkowe, konsole, szafki, meble sypialne, meble drewniane, szafy, meble biurowe, meble wielofunkcyjne,
zestawy mebli, półki, komody, meble kuchenne, barki, stoły, regały,
meble wypoczynkowe, meble gięte, gabloty, toaletki, elementy meblowe, taborety ruchome, meble do siedzenia, półki wiszące, meble
modułowe, meble do salonu, meble do przechowywania, biurka modułowe, segmenty mebli ściennych, meble do oranżerii, modułowe
meble łazienkowe, meble dla dzieci, meble do wnętrz, wysokie stołki, meble do przebieralni, modułowe układy półek, komplety mebli
do salonu, moduły do przechowywania, szafki do komputerów, meble do pokojów dziecinnych, szafki na materiały biurowe.
(111) 332381
(220) 2019 12 16
(210) 508113
(151) 2020 10 13
(441) 2020 01 27
(732) AMIDEL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bielsko-Biała (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Sowa
(510), (511) 33 napoje alkoholowe z wyjątkiem piwa.
(111) 332382
(220) 2019 12 16
(151) 2020 10 15
(441) 2020 06 01
(732) POLONIA TATRY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Roots
(540)

(210) 508115

(531) 27.05.01, 26.11.01, 26.11.09
(510), (511) 43 usługi gastronomiczne i hotelarskie świadczone
przez: restauracje, bary, kawiarnie, kafeterie, herbaciarnie, stołówki,
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pizzerie, zajazdy, pensjonaty, hotele i motele, przygotowywanie dań
(żywność i napoje) na zamówienie, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, usługi cateringowe, wynajmowanie sal na posiedzenia, mityngi, narady.

(111) 332383
(220) 2019 12 16
(210) 508132
(151) 2020 10 13
(441) 2020 03 09
(732) GPT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Tatry Vita HEALTH & BEAUTY SPA
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 3 szampony do włosów, szampony koloryzujące, szampony przeciwłupieżowe, preparaty do mycia włosów, odżywki
do włosów, odżywki nawilżające do włosów, odżywki pielęgnacyjne
do włosów, szampony z odżywką do włosów, żele do włosów, żele
ochronne do włosów, żele do stylizacji włosów, żele w sprayu do układania włosów, preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, płyny do mycia, emulsje do mycia ciała nie zawierające mydła, balsamy do ciała,
nawilżające balsamy do ciała, perfumowane balsamy do ciała, peelingi do twarzy, peelingi złuszczające do ciała, peelingi złuszczające do rąk, peelingi do stóp, kremy kosmetyczne, kremy odżywcze,
kremy nawilżające, kremy przeciwzmarszczkowe, kremy ochronne,
preparaty pielęgnacyjne spowalniające proces starzenia się skóry,
35 organizacja sprzedaży detalicznej, hurtowej i internetowej dla
osób trzecich, w zakresie towarów: szampony do włosów, szampony
koloryzujące, szampony przeciwłupieżowe, preparaty do mycia włosów, odżywki do włosów, odżywki nawilżające do włosów, odżywki pielęgnacyjne do włosów, szampony z odżywką do włosów, żele
do włosów, żele ochronne do włosów, żele do stylizacji włosów, żele
w sprayu do układania włosów, preparaty do mycia i pielęgnacji ciała,
płyny do mycia, emulsje do mycia ciała nie zawierające mydła, balsamy do ciała, nawilżające balsamy do ciała, perfumowane balsamy
do ciała, peelingi do twarzy, peelingi złuszczające do ciała, peelingi złuszczające do rąk, peeling do stóp, kremy kosmetyczne, kremy
odżywcze, kremy nawilżające, kremy przeciwzmarszczkowe, kremy
ochronne, preparaty pielęgnacyjne spowalniające proces starzenia
się skóry, 44 usługi spa, usługi zabiegów kosmetycznych na ciało,
twarz i włosy, usługi masażu, usługi masażu stóp, usługi masażu gorącymi kamieniami, usługi masażu sportowego, informacje dotyczące masażu, usługi manicure i pedicure, usługi fryzjerskie.
(111) 332384
(220) 2019 12 17
(210) 508158
(151) 2020 10 12
(441) 2020 03 02
(732) AXPHARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bydgoszcz (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Otibur
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, preparaty witaminowe,
eliksiry [preparaty farmaceutyczne], leki dla ludzi, preparaty witaminowe, leki pomocnicze [wspierające] do celów medycznych, leki
wzmacniające, odżywcze suplementy diety, płyny do celów farmaceutycznych, płyny do celów weterynaryjnych, preparaty chemiczne
do celów medycznych, preparaty chemiczne do celów farmaceutycznych, preparaty farmaceutyczne, preparaty do irygacji do celów medycznych.
(111) 332385
(220) 2019 12 18
(210) 508240
(151) 2020 10 16
(441) 2020 03 30
(732) SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA SPOMLEK, Radzyń Podlaski (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BURSZTYN
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(540)

(591) złoty
(531) 27.05.01, 27.05.02, 29.01.02
(510), (511) 29 nabiał, produkty serowarskie, sery, sery twarogowe,
sery podpuszkowe, sery kwasowe, sery zwarowe, sery dojrzewające i niedojrzewające, sery topione, produkty serowe, twarogi, serki
homogenizowane, jogurty, kefiry, śmietany, śmietany z dodatkiem
owoców, śmietanki do kawy, maślanki, mleko, napoje mleczne lub
z przewagą mleka, produkty mleczne, 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna, w tym sprzedaż za pośrednictwem Internetu artykułów
spożywczych, nabiału w szczególności serów, twarogów, serków homogenizowanych, jogurtów, kefirów, śmietan, śmietanek do kawy,
maślanki, mleka, doradztwo w sprawach działalności gospodarczej,
organizowanie targów i wystaw w celach handlowych, dystrybucja
materiałów reklamowych dotyczących artykułów spożywczych,
nabiału w szczególności serów, twarogów, serków homogenizowanych, jogurtów, kefirów, śmietan, śmietanek do kawy, maślanki,
mleka, informacja handlowa, promocja sprzedaży artykułów spożywczych, nabiału w szczególności serów, twarogów, serków homogenizowanych, jogurtów, kefirów, śmietan, śmietanek do kawy,
maślanki, mleka, usługi organizowania programów lojalnościowych,
reklama za pośrednictwem sieci komputerowych Internetu, publikowanie tekstów reklamowych, organizowanie i prowadzenie kampanii reklamowych dotyczących artykułów spożywczych, nabiału
w szczególności serów, twarogów, serków homogenizowanych, jogurtów, kefirów, śmietan, śmietanek do kawy, maślanki, mleka.
(111) 332386
(220) 2019 12 18
(210) 508243
(151) 2020 10 13
(441) 2020 03 23
(732) BREWCZYŃSKI DOMINIK SYLWESTER BERRY4U, Mykanów (PL)
(540) (znak słowny)
(540) berry4u
(510), (511) 31 owoce świeże-owoce borówki amerykańskiej.
(111) 332387
(220) 2019 12 20
(210) 508345
(151) 2020 10 14
(441) 2020 03 02
(732) TERMICA MARIAN MYSZAK, MAŁGORZATA I KRZYSZTOF
KOŹBIAŁ SPÓŁKA JAWNA, Dąbrowa Tarnowska (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TERMICA
(540)

(591) czerwony, biały
(531) 01.15.05, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 11 podgrzewacze wody, wymienniki wody, zasobniki
wody, zbiorniki ciśnieniowe wody.
(111) 332388
(220) 2019 12 20
(210) 508346
(151) 2020 10 14
(441) 2020 03 02
(732) GOLUS KAROLINA ALEKSANDRA SEAZO, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) rekin
(510), (511) 9 aplikacje biurowe i biznesowe, aplikacje komputerowe
dla smartfonów i tabletów, aplikacje mobilne w zakresie obsługiwania
sklepów online, interfejsy komputerowe, komputerowe bazy danych,
oprogramowanie, oprogramowanie do aplikacji i serwerów internetowych, oprogramowanie do handlu elektronicznego i płatności elektronicznych, oprogramowanie do przetwarzania płatności elektronicznych dokonywanych na rzecz osób trzecich i przez osoby trzecie,
oprogramowanie do uwierzytelniania, oprogramowanie komputerowe, oprogramowanie komputerowe do elektronicznych tablic ogłoszeń, oprogramowanie komputerowe do handlu elektronicznego
umożliwiające użytkownikom dokonywanie elektronicznych transakcji biznesowych za pośrednictwem światowej sieci komputerowej,
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oprogramowanie komputerowe oraz urządzenia i przyrządy do użytku w połączeniu z Internetem, oprogramowanie komputerowe w zakresie obsługiwania sklepów online, publikacje elektroniczne, publikacje elektroniczne do pobrania, utrwalone na nośnikach informacje
i dane, zapisane pliki danych, 35 administrowanie i organizacja usług
sprzedaży wysyłkowej, administrowanie sprzedażą, aktualizacja
i utrzymywanie danych w komputerowych bazach danych, aktualizacja i utrzymywanie informacji w rejestrach, aukcje publiczne, badania
rynkowe, doradztwo w zakresie zarządzania biznesem, doradztwo,
konsultacje i pomoc w zakresie reklamy, marketingu i promocji, dostarczanie informacji konsumentom na temat towarów i usług, dostarczanie przeszukiwalnej bazy danych on-line prezentującej możliwości zatrudnienia, dystrybucja materiałów reklamowych, marketingowych
i promocyjnych, dystrybucja ogłoszeń reklamowych, elektroniczne
przetwarzanie zamówień, handlowe informacje i porady udzielane
konsumentom w wyborze towarów i usług, informacje na temat metod sprzedaży, kompilacja i systematyzacja danych w komputerowych
bazach danych, kompilacja on-line komputerowych baz danych i baz
komputerowych przeszukiwalnych on-line w dziedzinie serwisów
społecznościowych, konsultacje w zakresie technik sprzedaży i programów sprzedaży, marketing ukierunkowany, marketing w ramach
wydawania oprogramowania, negocjowanie umów biznesowych dla
osób trzecich, obsługa aukcji, obsługa programów lojalnościowych,
obsługa rynków on-line w celu umożliwienia negocjacji transakcji handlowych między osobami trzecimi podczas sprzedaży i zakupu towarów, obsługa targów on-line w celu nabywania, sprzedawania i/lub
wymiany towarów, usług i/lub nieruchomości, obsługa zleceń zakupów, ogłoszenia drobne, opracowywanie i uaktualnianie materiałów
reklamowych, optymalizacja stron internetowych, optymalizacja wyszukiwarek do celów promocji dodatkowej, organizowanie aukcji internetowych, organizowanie i prowadzenie sprzedaży aukcyjnej,
w tym za pośrednictwem sieci komputerowych i Internetu, organizowanie targów w celach handlowych lub reklamowych, outsourcing
[doradztwo biznesowe], pokazy towarów, 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, pomoc w zakupie towarów
i usług oraz w zaopatrywaniu w towary i usługi na rzecz osób trzecich,
pośrednictwo w działalności handlowej dla osób trzecich, pośredniczenie i zawieranie transakcji handlowych dla osób trzecich, pośredniczenie w umowach dotyczących sprzedaży i zakupu towarów, prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej,
promocja sprzedaży dla osób trzecich, reklama, reklama on-line, reklamowanie usług innych dostawców, umożliwiając klientom dogodne
obejrzenie i porównanie usług tych dostawców, rozpowszechnianie
materiałów reklamowych i promocyjnych, skomputeryzowane usługi
w zakresie składania zamówień online, sondaż opinii publicznej, telemarketing, udostępnianie informacji o produktach konsumenckich,
udostępnianie przestrzeni reklamowej on-line dla osób trzecich, udostępnianie przestrzeni reklamowej on-line w zakresie ogłoszeń drobnych, usługi aukcyjne, usługi aukcyjne online za pośrednictwem Internetu, usługi doradcze dotyczące zakupu towarów na rzecz osób
trzecich, usługi doradcze dotyczące zakupu towarów w imieniu firm,
usługi doradztwa w zakresie przygotowywania i przeprowadzania
transakcji handlowych, usługi handlowe online, w ramach których
sprzedający wystawiają produkty na aukcję, a licytacja odbywa
są za pośrednictwem Internetu, usługi handlu online w odniesieniu
do licytacji elektronicznych oraz oceny online z tym związane, usługi
księgowe, usługi doradcze, konsultacyjne i informacyjne, wszystkie
dotyczące działalności gospodarczej i zarządzania działalnością gospodarczą, usługi porównywania cen, usługi pośrednictwa w handlu,
usługi promocyjne polegające na dostarczaniu pakietu korzyści w ramach internetowej platformy sprzedaży towarów, usługi reklamowe
i marketingowe, usługi reklamowe i promocyjne, usługi reklamowe,
promocyjne i agencyjne, usługi w dziedzinie porównywania cen, usługi w zakresie ogłoszeń drobnych, usługi w zakresie porównywania
i omawiania produktów/usług, usługi zarządzania działalnością gospodarczą, wynajem powierzchni reklamowej, wynajem powierzchni
reklamowej, w tym w Internecie i innych sieciach komputerowych, wynajmowanie czasu reklamowego w mediach komunikacyjnych, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, wyszukiwanie danych w komputerowych bazach danych dla osób trzecich, zapewnianie miejsca
do handlu on-line, zapewnianie platformy internetowej dla nabywców
i sprzedawców towarów i usług, zarządzanie handlowe w zakresie kon-
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cesjonowania dóbr i usług dla osób trzecich, zarządzanie w działalności gospodarczej i konsultacje dotyczące działalności gospodarczej,
zarządzanie zbiorami informatycznymi, pośrednictwo w handlu majątkiem ruchomym, pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych, sortowanie danych w bazach komputerowych, 36 doradztwo
w sprawach finansowych, działalność finansowa, handel walutami
i wymiana walut, informacja finansowa, usługi doradcze i konsultingowe w zakresie finansów, obsługa płatności, pobieranie płatności za towary i usługi, pośrednictwo giełdowe, pośrednictwo w zakresie zakupu na raty, przelew funduszy na zakup towarów za pośrednictwem
elektronicznych sieci komunikacyjnych, przelewy i transakcje finansowe oraz usługi płatnicze, transakcje finansowe, usługi finansowe, usługi w zakresie elektronicznych płatności, usługi w zakresie płatności
zdalnych, wynajem mieszkań, 38 dostarczanie interaktywnego serwisu sprzedażowego on-line dla celów przesyłania wiadomości między
użytkownikami komputerów dotyczących hobby, kolekcji, handlu,
oraz dla celów sprzedaży towarów i usług przez globalną sieć komputerową, Dostarczanie interaktywnego serwisu ogłoszeniowego on-line dla celów przesyłania wiadomości między użytkownikami komputerów dotyczących hobby, kolekcji, handlu, oraz dla celów sprzedaży
towarów i usług przez globalną sieć komputerową, łączność elektroniczna, obsługa on-line blogów, forów, fotogalerii, czatów i elektronicznych tablic ogłoszeniowych w celu transmisji i rozpowszechniania
wiadomości pomiędzy użytkownikami, obsługa systemów on-line
umożliwiających użytkownikom stron internetowych kopiowanie
na serwer ocen i komentarzy o innych użytkownikach tej samej strony
internetowej w odniesieniu do wzajemnych transakcji handlowych,
przesyłanie, dostarczanie i przedstawianie informacji dla celów biznesowych lub domowych z banku danych przechowywanego na komputerze, przydzielanie dostępu do światowej sieci komputerowej,
transfer strumieniowy danych, transmisja danych, obrazów i/lub
dźwięku drogą kablową, przez satelitę, sieci komputerowe, telefon,
sieć cyfrową ze zintegrowanymi usługami lub przez inne media
do transmisji, transmisja plików cyfrowych, udostępnianie forów internetowych online, udostępnianie i wypożyczanie czasu dostępu
do komputerowych baz danych, udostępnianie on-line interaktywnej
tablicy ogłoszeniowej, umożliwianie dostępu do baz danych, publikacji elektronicznych, sieci komputerowych i Internetu, usługi emisji radiowej, telewizyjnej, satelitarnej i kablowej, usługi portali internetowych, usługi telekomunikacyjne, usługi transmisji głosu, danych,
dźwięku i obrazu, usługi transmisji multimedialnych, usługi zapewniania dostępu do for internetowych, usługi zapewniania dostępu do portali internetowych, usługi związane z elektronicznymi tablicami ogłoszeń [usługi telekomunikacyjne], wspomagane komputerowo
transmisje wiadomości i obrazów, zapewnianie multimedialnej przestrzeni on-line gdzie osoby trzecie mogą kopiować na serwer (upload),
mogą mieć dostęp, mogą komentować oraz oceniać treści tekstowe,
graficzne, fotograficzne, wideo i/lub audio, 42 usługi abonenckie oraz
usługi doradcze, informacyjne, konsultacyjne i zarządzania technicznego dla abonentów w zakresie użytkowania, najmu, dzierżawy
i utrzymywania systemów informatycznych oraz domen internetowych, administrowanie stronami komputerowymi [sieciowymi], aktualizacja oprogramowania komputerowego, badania techniczne,
chmura obliczeniowa, doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego, doradztwo w zakresie projektowania stron internetowych, hosting stron internetowych, obsługa baz danych dostępnych
przez Internet, opracowywanie rozwiązań aplikacji oprogramowania
komputerowego, Platforma jako usługa („PaaS”), oprogramowanie
jako usługa („SaaS”), oprogramowanie jako usługa (SaaS) w zakresie
obsługiwania sklepów online, oprogramowanie komputerowe jako
usługa (SaaS), oprogramowanie nie do pobrania, projektowanie i udoskonalanie interfejsu programów użytkowych (API), projektowanie
i udoskonalanie procesów weryfikacji użytkowników on-line, projektowanie i udoskonalanie systemów płatności elektronicznych oraz
przetwarzania elektronicznego transferu funduszy, projektowanie
i ulepszanie sprzętu oraz oprogramowania komputerowego, projektowanie oprogramowania komputerowego, projektowanie systemów
informatycznych związanych z finansami, projektowanie, tworzenie,
hosting, zarządzanie i/lub konserwacja stron internetowych dla osób
trzecich, projektowanie, udoskonalanie i/lub implementacja oprogramowania komputerowego i rozwiązań internetowych, projektowanie,
zarządzanie i monitorowanie stron serwisów społecznościowych bazujących na Internecie, tworzenie i utrzymywanie stron internetowych
dla osób trzecich, tworzenie i utrzymywanie systemów obsługi klienta
dostępnych przez Internet, tworzenie i utrzymywanie, w imieniu osób

155

trzecich, informatycznych systemów marketingowych dostępnych
przez Internet, tworzenie platform komputerowych, udostępnianie
miejsca na serwerach dla stron internetowych osób trzecich, udostępnienie wyszukiwarek internetowych, usługi doradcze w dziedzinie
technologii komputerowej, usługi inżynieryjne, usługi komputerowe,
mianowicie udostępnianie wyszukiwarki produktów w ramach serwisu internetowego, usługi pomocy technicznej, usługi programowania
komputerowego i projektowania komputerowego, usługi projektowania, rysunku i pisania na zamówienie dla celów opracowywania stron
internetowych w Internecie, wszystkie usługi zawarte w tej klasie dotyczące komputerów, urządzeń i sprzętów liczących, programowania
komputerowego i projektowania komputerowego, wynajmowanie
serwerów WWW, wypożyczanie oprogramowania komputerowego,
dostarczanie stron internetowych, usługi w zakresie udostępniania
treści w sieci internet na dedykowanych adresach domenowych.

(111) 332389
(220) 2019 12 20
(210) 508348
(151) 2020 10 13
(441) 2020 02 03
(732) STECEK HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Stecek Holding
(510), (511) 35 agencje reklamowe, badania biznesowe, badania dotyczące działalności gospodarczej, badania opinii publicznej, badania
rynkowe, badania w zakresie biznesu, doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych public relations, doradztwo w dziedzinie strategii
komunikacyjnych w reklamie, doradztwo w zakresie organizacji działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie zarządzania
biznesem, informacja o działalności gospodarczej, obsługa administracyjna firm na zlecenie, organizowanie targów w celach handlowych lub reklamowych, outsourcing [doradztwo biznesowe], pomoc
przy zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi lub handlowymi, pomoc w zarządzaniu działalnością gospodarczą, usługi doradcze
w zarządzaniu działalnością gospodarczą, usługi doradztwa w zakresie
działalności gospodarczej, aktualizacja i utrzymywanie danych w komputerowych bazach danych, aktualizacja i utrzymywanie informacji
w rejestrach, analizy kosztów, audyt działalności gospodarczej, audyt
finansowy, doradztwo w zakresie zarządzania personelem, dostarczanie informacji dotyczących kontaktów handlowych i biznesowych,
fakturowanie, marketing ukierunkowany, negocjowanie i rozliczanie
transakcji handlowych dla osób trzecich, promowanie towarów i usług
w formie sponsorowania wydarzeń sportowych, przygotowanie listy
płac, przygotowywanie zeznań podatkowych, tymczasowe zarządzanie przedsiębiorstwem, udostępnianie informacji o działalności gospodarczej za pośrednictwem strony internetowej, usługi w zakresie
nabywania dla osób trzecich [zakupy produktów i usług dla innych
przedsiębiorstw], usługi w zakresie porównywania cen, usługi w zakresie wywiadu rynkowego, usługi wypełniania zeznań podatkowych,
usługi związane z przenoszeniem przedsiębiorstw, wsparcie administracyjne w zakresie odpowiedzi na ogłoszenia przetargowe, 36 doradztwo w sprawach finansowych, informacje finansowe, inwestycje
finansowe, inwestycje kapitałowe, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, usługi finansowania, zarządzanie finansami, zarządzanie
nieruchomością, analizy finansowe, usługi likwidacji przedsiębiorstw,
finansowe, organizowanie wynajmu nieruchomości.
(111) 332390
(220) 2019 12 20
(151) 2020 10 13
(441) 2020 02 03
(732) PERFEKT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bielany Wrocławskie (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PERFEKT
(540)

(210) 508349

(591) żółty, niebieski
(531) 01.01.02, 01.01.09, 07.15.05, 26.04.04, 26.04.09, 26.03.01,
27.05.01, 27.05.05, 29.01.12
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(510), (511) 37 czyszczenie budynków od wewnątrz, czyszczenie budynków od zewnątrz, czyszczenie okien, mycie, wypożyczanie maszyn do czyszczenia, zamiatanie dróg.

(111) 332391
(220) 2019 12 20
(210) 508350
(151) 2020 10 13
(441) 2020 02 03
(732) STECEK HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) S STECEK HOLDING S.A.
(540)

(531) 27.01.01, 27.01.25, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.21
(510), (511) 35 agencje reklamowe, badania biznesowe, badania dotyczące działalności gospodarczej, badania opinii publicznej, badania
rynkowe, badania w zakresie biznesu, doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych public relations, doradztwo w dziedzinie strategii
komunikacyjnych w reklamie, doradztwo w zakresie organizacji działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie zarządzania
biznesem, informacja o działalności gospodarczej, obsługa administracyjna firm na zlecenie, organizowanie targów w celach handlowych lub reklamowych, outsourcing [doradztwo biznesowe], pomoc
przy zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi lub handlowymi, pomoc w zarządzaniu działalnością gospodarczą, usługi doradcze
w zarządzaniu działalnością gospodarczą, usługi doradztwa w zakresie
działalności gospodarczej, aktualizacja i utrzymywanie danych w komputerowych bazach danych, aktualizacja i utrzymywanie informacji
w rejestrach, analizy kosztów, audyt działalności gospodarczej, audyt
finansowy, doradztwo w zakresie zarządzania personelem, dostarczanie informacji dotyczących kontaktów handlowych i biznesowych,
fakturowanie, marketing ukierunkowany, negocjowanie i rozliczanie
transakcji handlowych dla osób trzecich, promowanie towarów i usług
w formie sponsorowania wydarzeń sportowych, przygotowanie listy
płac, przygotowywanie zeznań podatkowych, tymczasowe zarządzanie przedsiębiorstwem, udostępnianie informacji o działalności gospodarczej za pośrednictwem strony internetowej, usługi w zakresie
nabywania dla osób trzecich [zakupy produktów i usług dla innych
przedsiębiorstw], usługi w zakresie porównywania cen, usługi w zakresie wywiadu rynkowego, usługi wypełniania zeznań podatkowych,
usługi związane z przenoszeniem przedsiębiorstw, wsparcie administracyjne w zakresie odpowiedzi na ogłoszenia przetargowe, 36 doradztwo w sprawach finansowych, informacje finansowe, inwestycje
finansowe, inwestycje kapitałowe, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, usługi finansowania, zarządzanie finansami, zarządzanie
nieruchomością, analizy finansowe, usługi likwidacji przedsiębiorstw,
finansowe, organizowanie wynajmu nieruchomości.
(111) 332392
(220) 2019 12 20
(210) 508360
(151) 2020 10 13
(441) 2020 03 23
(732) WAMPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Mysłowice (PL)
(540) (znak graficzny)
(540)
(540)

(591) żółty, zielony, czerwony
(531) 29.01.13, 26.13.01, 01.07.06, 01.07.12, 18.05.10
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(510), (511) 41 udostępnianie obiektów i sprzętu rekreacyjnego,
udostępnianie usług i obiektów rekreacyjnych, usługi rekreacyjne,
świadczenie usług w dziedzinie rekreacji, wypożyczanie zabawek,
usługi placów zabaw, usługi dziecięcych placów zabaw, udostępnianie obiektów i sprzętu do zabaw dla dzieci, udostępnianie obszarów rekreacyjnych w postaci placów zabaw dla dzieci, usługi
rozrywkowe dla dzieci, świadczenie usług rozrywkowych dla dzieci,
usługi rozrywkowe świadczone dla dzieci, wynajem dmuchanych
domów do skakania, zapewnianie dmuchanych domów do skakania
do celów rekreacyjnych, rozrywka, centra rozrywki, organizowanie
rozrywki, usługi rozrywkowe, ośrodki rozrywkowe, usługi parków
rozrywki, prowadzenie parków rozrywki, informacja o rozrywce,
wynajmowanie maszyn rozrywkowych, organizacja imprez rozrywkowych, prowadzenie imprez rozrywkowych, przeprowadzanie
aktywności rozrywkowych, usługi w zakresie rozrywki, usługi w zakresie organizacji rozrywki, produkcja występów w parkach rozrywki, organizacja rozrywki na imprezy urodzinowe, rezerwacja miejsc
na imprezy rozrywkowe, rezerwacja biletów na imprezy rozrywkowe,
rezerwacja sal na imprezy rozrywkowe, udostępnianie pomieszczeń
do celów rozrywkowych, udostępnianie sprzętu i obiektów rozrywkowych, wynajem maszyn i urządzeń rozrywkowych, obsługa gości
na imprezach rozrywkowych, zarządzanie stroną artystyczną lokali
rozrywkowych, usługi parków tematycznych i parków rozrywki, dostarczanie rozrywki w postaci nagranej muzyki, informacja o biletach
na imprezy rozrywkowe, przygotowywanie efektów specjalnych
w celach rozrywkowych, zapewnienie obiektów i sprzętu na potrzeby rozrywki, udostępnianie obiektów i sprzętu w parkach rozrywki,
usługi w zakresie gier do celów rozrywkowych, rozrywka w postaci
występów na żywo i występów osób przebranych w kostiumy, usługi
edukacyjne związane z rozwojem sprawności intelektualnej dzieci,
usługi edukacyjne świadczone dla dzieci, usługi edukacyjne dla dzieci w postaci grup zabaw, zajęcia zorganizowane dla dzieci w usług
rozrywkowych lub edukacyjnych, świadczenie usług edukacyjno-rozrywkowych dla dzieci.

(111) 332393
(220) 2019 12 21
(151) 2020 10 14
(441) 2020 03 02
(732) INCO PROJECT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GAWRA
(540)

(210) 508366

(591) brązowy
(531) 03.01.14, 26.02.01, 27.05.01, 29.01.07
(510), (511) 16 publikacje drukowane, książki, czasopisma, katalogi,
publikacje, broszury, prospekty, plakaty, albumy, kartki z życzeniami,
karty pocztowe, obrazy i zdjęcia, rysunki, pióra i długopisy, serwetki
stołowe papierowe, torby papierowe, zakładki do książek, 35 administrowanie i zarządzanie hotelami, organizowanie wystaw i targów
w celach handlowych lub reklamowych, reklama, reklama zewnętrzna, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, dystrybucja materiałów reklamowych, rozpowszechnianie ogłoszeń, usługi marketingowe, usługi pośrednictwa w handlu, wynajem bilbordów [tablic
reklamowych], wynajmowanie przestrzeni reklamowej, 41 doradztwo w zakresie edukacji lub kształcenia, poradnictwo zawodowe
w zakresie usług hotelarskich i gastronomicznych, usługi w zakresie
organizacji wypoczynku i rekreacji, usługi w zakresie organizowania
rozrywki, prowadzenie placów zabaw, organizowanie, prowadzenie
i obsługa: imprez artystycznych, okolicznościowych, estradowych,
kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych, spektakli, koncertów, widowisk multimedialnych, festiwali, festynów, konkursów, turniejów,
widowisk typu światło i dźwięk, pokazów ogni sztucznych i/lub lase-

Nr 3/2021

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

rów, imprez plenerowych, wystaw z dziedziny kultury lub edukacji,
wesel, chrzcin, komunii, studniówek, uroczystości rodzinnych, balów
maturalnych, balów andrzejkowych, balów sylwestrowych, imprez
integracyjnych, organizowanie, prowadzenie i obsługa: konferencji,
kongresów, seminariów, sympozjów, warsztatów szkoleniowych,
spotkań biznesowych, organizacja pokazów mody w celach rozrywkowych, usługi w zakresie organizowania, prowadzenia i obsługi dyskotek, usługi klubowe, nocne kluby, wynajmowanie obiektów sportowych, wypożyczanie sprzętu sportowego, prowadzenie wycieczek
z przewodnikiem, prowadzenie zajęć fitness, świadczenie usług
w zakresie karaoke, usługi w zakresie obozów wakacyjnych [rozrywka], 43 usługi w zakresie tymczasowego zakwaterowania, usługi
w zakresie prowadzenia hoteli, moteli, pensjonatów, ośrodków wypoczynkowych, usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, obsługa
gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem,
usługi prowadzenia restauracji, barów i kawiarni, usługi przygotowywania dań (żywność i napoje) na zamówienie oraz ich dostawa,
kafeterie, usługi w zakresie obozów wakacyjnych [zakwaterowanie],
wynajmowanie sal na zebrania, zapewnianie obiektów i wyposażenia kempingowego, wynajem pokoi oraz domków letniskowych dla
klientów indywidualnych i przedsiębiorstw, 44 usługi saun, usługi
solariów, usługi groty solnej, aromaterapia, fizjoterapia, manicure,
masaż, salony piękności.

(111) 332394
(220) 2019 12 21
(210) 508367
(151) 2020 10 14
(441) 2020 03 30
(732) PLATFORMA B2B SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Śrem (PL)
(540) (znak słowny)
(540) ERLI
(510), (511) 9 oprogramowanie komputerowe, aplikacje mobilne zakresie obsługiwania sklepów online, 35 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, reklama on-line,
badania i analizy marketingowe, usługi agencji importowo-eksportowych, usługi w zakresie sprzedaży detalicznej, w tym za pośrednictwem sieci komputerowych i Internetu, następujących towarów: produkty chemiczne przeznaczone dla przemysłu, nauki, fotografii jak
również rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa, żywice syntetyczne
w stanie surowym, tworzywa sztuczne w stanie surowym, mieszanki
gaśnicze i przeciwpożarowe, preparaty do hartowania i lutowania,
substancje do garbowania skór zwierzęcych, kleje (spoiwa) przeznaczone dla przemysłu, kity i inne pasty do wypełniania, kompost, usługi w zakresie sprzedaży detalicznej, w tym za pośrednictwem sieci
komputerowych i Internetu, następujących towarów: nawozy, preparaty biologiczne do użytku w przemyśle i nauce, farby, pokosty, lakiery, środki zapobiegające korozji i zabezpieczające drewno, koloranty,
barwniki, tusze do drukowania, znakowania i rytowania, żywice naturalne w stanie surowym, metale w postaci folii i proszku do użytku
w malowaniu, dekorowaniu, drukowaniu i sztuce, usługi w zakresie
sprzedaży detalicznej, w tym za pośrednictwem sieci komputerowych i Internetu, następujących towarów: kosmetyki nielecznicze
i preparaty toaletowe, nielecznicze środki do czyszczenia zębów,
produkty perfumeryjne, olejki eteryczne, środki wybielające i inne
substancje stosowane w praniu, środki do czyszczenia, polerowania,
szorowania i ścierania, preparaty do pielęgnacji zwierząt, wosk krawiecki i szewski, środki ścierne i polerskie, sztuczne rzęsy, oleje i smary przemysłowe, wosk, smary, usługi w zakresie sprzedaży detalicznej, w tym za pośrednictwem sieci komputerowych i Internetu,
następujących towarów: mieszaniny pochłaniające kurz, nawilżające
i wiążące, paliwa (również benzyna) i materiały oświetleniowe, świece i knoty do oświetlenia, energia elektryczna, produkty farmaceutyczne, preparaty i artykuły medyczne i weterynaryjne, środki sanitarne do celów medycznych, dietetyczna żywność i substancje
dostosowane do użytku leczniczego lub weterynaryjnego, żywność
dla niemowląt, usługi w zakresie sprzedaży detalicznej, w tym za pośrednictwem sieci komputerowych i Internetu, następujących towarów: suplementy diety dla ludzi i zwierząt, plastry, materiały opatrunkowe, materiały do plombowania zębów, woski dentystyczne, środki
odkażające, środki do zwalczania robactwa, fungicydy, herbicydy,
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preparaty dietetyczne, preparaty i artykuły dentystyczne oraz lecznicze, środki do czyszczenia zębów, preparaty i artykuły higieniczne,
metale nieszlachetne i ich stopy, rudy, usługi w zakresie sprzedaży
detalicznej, w tym za pośrednictwem sieci komputerowych i Internetu, następujących towarów: materiały metalowe do celów budowlanych, przenośne metalowe konstrukcje budowlane, przewody nieelektryczne i druty z metali nieszlachetnych, drobne wyroby
metalowe, pojemniki metalowe do przechowywania lub transportu,
kasy pancerne, metalowe materiały i elementy budowlane i konstrukcyjne, metalowe materiały nieprzetworzone i półprzetworzone, będące półproduktami, drobne wyroby metalowe, usługi w zakresie sprzedaży detalicznej, w tym za pośrednictwem sieci
komputerowych i Internetu, następujących towarów: metalowe
drzwi, bramy, okna i osłony okienne, metalowe konstrukcje i budynki
przenośne, statuetki i dzieła sztuki z metali nieszlachetnych, metalowe pojemniki i artykuły do transportu i pakowania, maszyny rolnicze,
do robót ziemnych, budowlane, dla przemysłu wydobywczego i górnictwa, pompy, kompresory i dmuchawy, roboty przemysłowe, generatory elektryczności, usługi w zakresie sprzedaży detalicznej,
w tym za pośrednictwem sieci komputerowych i Internetu, następujących towarów: urządzenia do przenoszenia i transportu, maszyny
i urządzenia do obróbki i przetwórstwa, urządzenia zamiatające,
czyszczące, myjące i piorące, maszyny i obrabiarki do sytuacji awaryjnych i ratunkowych, obrabiarki, narzędzia napędzane silnikowo, silniki (z wyjątkiem stosowanych w pojazdach lądowych), mechanizmy
sprzęgania i napędu (z wyjątkiem stosowanych do pojazdów lądowych), usługi w zakresie sprzedaży detalicznej, w tym za pośrednictwem sieci komputerowych i Internetu, następujących towarów: narzędzia rolnicze, inne niż narzędzia ręczne, inkubatory do jaj,
automaty sprzedające, narzędzia i przyrządy ręczne (o napędzie
ręcznym), sztućce, broń boczna, z wyjątkiem broni palnej, ostrza (maszynki do golenia), ręczne przybory higieniczne i do pielęgnacji urody dla ludzi i zwierząt, broń sieczna i obuchowa, usługi w zakresie
sprzedaży detalicznej, w tym za pośrednictwem sieci komputerowych i Internetu, następujących towarów: sztućce i przybory do przygotowywania żywności będące nożami kuchennymi, przyborami
do cięcia i mielenia, ręcznie sterowane narzędzia i przyrządy do obróbki materiałów, budowlane, do naprawy i konserwacji, podnośniki,
narzędzia ręczne do użytku w sytuacjach awaryjnych i ratunkowych,
usługi w zakresie sprzedaży detalicznej, w tym za pośrednictwem
sieci komputerowych i Internetu, następujących towarów: urządzenia i przyrządy naukowe, badawcze, nawigacyjne, geodezyjne, fotograficzne, kinematograficzne, audiowizualne, optyczne, wagowe,
pomiarowe, sygnalizacyjne, testujące, kontrolne, do wykrywania, ratowania życia i do celów dydaktycznych, urządzenia i przyrządy
do przewodzenia, przełączania, przekształcania, gromadzenia, sterowania i regulacji energii elektrycznej, usługi w zakresie sprzedaży
detalicznej, w tym za pośrednictwem sieci komputerowych i Internetu, następujących towarów: urządzenia i przyrządy do nagrywania,
transmisji, reprodukcji lub przetwarzania dźwięku, obrazu lub danych, nagrane media i media do pobrania, oprogramowanie komputerowe, czyste cyfrowe lub analogowe media do nagrywania i przechowywania danych, mechanizmy do urządzeń uruchamianych
przez wrzucenie monety, kasy rejestrujące, urządzenia liczące, komputery i peryferyjne urządzenia komputerowe, usługi w zakresie
sprzedaży detalicznej, w tym za pośrednictwem sieci komputerowych i Internetu, następujących towarów: skafandry dla nurków, maski do nurkowania, zatyczki do uszu do nurkowania, zaciski do nosa
dla nurków i pływaków, rękawice dla nurków, aparaty tlenowe
do pływania podwodnego, urządzenia do gaszenia ognia, utrwalone
na nośnikach informacje i dane, urządzenia technologii informacyjnej i audiowizualne, multimedialne i fotograficzne, magnesy, magnetyzery i demagnetyzery, usługi w zakresie sprzedaży detalicznej,
w tym za pośrednictwem sieci komputerowych i Internetu, następujących towarów: urządzenia naukowe i laboratoryjne do obróbki
za pomocą energii elektrycznej, aparatura, urządzenia i kable do zastosowania w elektryce, urządzenia optyczne, wzmacniacze i korektory, urządzenia zabezpieczające, ochronne i sygnalizacyjne, sprzęt
do nurkowania, urządzenia nawigacyjne, naprowadzające, lokalizacyjne, do namierzania celu i kartograficzne, usługi w zakresie sprzedaży detalicznej, w tym za pośrednictwem sieci komputerowych
i Internetu, następujących towarów: przyrządy miernicze, do wykrywania i monitorowania, wskaźniki i kontrolery, urządzenia do badań
naukowych i laboratoryjne, urządzenia dydaktyczne i symulatory,
pedały wah wah (kaczki), telefony, urządzenia i przyrządy chirurgicz-
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ne, medyczne, stomatologiczne i weterynaryjne, protezy kończyn,
oczu i zębów, artykuły ortopedyczne, materiały do zszywania stosowane w chirurgii, usługi w zakresie sprzedaży detalicznej, w tym
za pośrednictwem sieci komputerowych i Internetu, następujących
towarów: urządzenia terapeutyczne i wspomagające przystosowane
dla osób niepełnosprawnych, urządzenia do masażu, urządzenia,
przyrządy i artykuły do opieki nad niemowlętami, urządzenia, przyrządy i artykuły związane z aktywnością seksualną, urządzenia
i przyrządy do fizjoterapii, aparaty do ochrony słuchu, artykuły
do karmienia i smoczki, akcesoria wspomagające współżycie seksualne, usługi w zakresie sprzedaży detalicznej, w tym za pośrednictwem sieci komputerowych i Internetu, następujących towarów:
aparaty i instrumenty medyczne i weterynaryjne, meble i pościel
do celów medycznych, sprzęt do przenoszenia pacjentów, odzież
medyczna, protezy i sztuczne implanty, artykuły ortopedyczne
i przyrządy ułatwiające poruszanie się, artykuły antykoncepcyjne,
gadżety erotyczne, akcesoria wspomagające współżycie seksualne,
usługi w zakresie sprzedaży detalicznej, w tym za pośrednictwem
sieci komputerowych i Internetu, następujących towarów: urządzenia i instalacje do oświetlania, ogrzewania, chłodzenia, wytwarzania
pary, gotowania, suszenia, wentylacji, zaopatrzenia w wodę oraz
do celów sanitarnych, przewody i urządzenia do transportu gazów
spalinowych, urządzenia do opalania się, instalacje i urządzenia sanitarne, sprzęt do zaopatrywania w wodę i sanitacji, palniki, bojlery
i podgrzewacze, usługi w zakresie sprzedaży detalicznej, w tym
za pośrednictwem sieci komputerowych i Internetu, następujących
towarów: oświetlenie i reflektory oświetleniowe, sprzęt do gotowania, podgrzewania, chłodzenia i konserwowania, do żywności i napojów, kominki, filtry do użytku przemysłowego i domowego, instalacje do obróbki przemysłowej, urządzenia do ogrzewania i suszenia
do użytku osobistego, instalacje i urządzenia do suszenia, instalacje
i urządzenia do chłodzenia i zamrażania, usługi w zakresie sprzedaży
detalicznej, w tym za pośrednictwem sieci komputerowych i Internetu, następujących towarów: akcesoria zabezpieczające i do regulacji
instalacji wodnych i gazowych, instalacje jądrowe, instalacje i urządzenia do ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji i oczyszczania powietrza, zapalniczki i zapalarki, pojazdy i środki transportu, urządzenia
służące do poruszania się na lądzie, w powietrzu lub wodzie, części
i akcesoria do pojazdów, broń palna, amunicja i pociski, materiały
wybuchowe, usługi w zakresie sprzedaży detalicznej, w tym za pośrednictwem sieci komputerowych i Internetu, następujących towarów: sztuczne ognie, metale szlachetne, ich stopy, wyroby jubilerskie, kamienie szlachetne i półszlachetne, perły oraz ich imitacje,
przyrządy zegarmistrzowskie i chronometryczne, posągi i figurki
wykonane z lub pokryte szlachetnymi i półszlachetnymi metalami
lub kamieniami i ich imitacjami, ozdoby wykonane z lub pokryte szlachetnymi i półszlachetnymi metalami lub kamieniami i ich imitacjami, usługi w zakresie sprzedaży detalicznej, w tym za pośrednictwem
sieci komputerowych i Internetu, następujących towarów: pudełka
na biżuterię i pudełka na zegarki, kółka na klucze i breloczki oraz zawieszki do nich, monety, instrumenty muzyczne, statywy do nut
i stojaki do instrumentów muzycznych, batuty dyrygenckie, papier
i karton, druki, materiały introligatorskie, fotografie, artykuły piśmienne i biurowe, z wyjątkiem mebli, kleje do celów biurowych lub
domowych, usługi w zakresie sprzedaży detalicznej, w tym za pośrednictwem sieci komputerowych i Internetu, następujących towarów: materiały do rysowania i materiały dla artystów, pędzle do malowania, materiały szkoleniowe i dydaktyczne, arkusze, folie i torby
z tworzyw sztucznych do owijania i pakowania, czcionki drukarskie,
matryce do druku ręcznego, dzieła sztuki oraz figurki z papieru i kartonu, modele architektoniczne, materiały i środki dla artystów
i do dekoracji, materiały filtracyjne z papieru, usługi w zakresie sprzedaży detalicznej, w tym za pośrednictwem sieci komputerowych i Internetu, następujących towarów: torebki oraz artykuły do pakowania
i przechowywania z papieru, kartonu lub tworzyw sztucznych, materiały piśmienne i wyposażenie edukacyjne, kleje do materiałów papierniczych lub do użytku domowego, materiały drukowane, spinacze do pieniędzy, jednorazowe produkty papierowe, książki, komiksy,
nagrane oprogramowanie gier komputerowych, kody do gier, usługi
w zakresie sprzedaży detalicznej, w tym za pośrednictwem sieci
komputerowych i Internetu, następujących towarów: muzyka, filmy
i inne rodzaje elektronicznych publikacji tekstowych i obrazowych
utrwalone na nośnikach, karty podarunkowe, nieprzetworzone i półprzetworzone kauczuk, gutaperka, guma, azbest, mika i imitacje tych
materiałów, tworzywa sztuczne i żywice w wytłoczonej formie
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do użytku w produkcji, materiały uszczelniające, wypełniające i izolacyjne, elastyczne rury, rurki i przewody giętkie, usługi w zakresie
sprzedaży detalicznej, w tym za pośrednictwem sieci komputerowych i Internetu, następujących towarów: niemetalowe plomby,
uszczelki i wypełnienia, artykuły i materiały izolacyjne i zabezpieczające, skóra i imitacje skóry, skóry zwierzęce, walizy, torby podróżne,
torby, portfele i inne artykuły służące do przenoszenia, parasolki i parasole, laski, bicze, uprzęże i wyroby rymarskie, obroże, smycze
i ubrania dla zwierząt, kijki marszowe i trekkingowe, usługi w zakresie sprzedaży detalicznej, w tym za pośrednictwem sieci komputerowych i Internetu, następujących towarów: materiały niemetalowe,
do użytku w budownictwie, rury sztywne, niemetalowe, do użytku
w budownictwie, asfalt, smoła i bitumy, budynki przenośne, niemetalowe, pomniki niemetalowe, statuetki i dzieła sztuki wykonane
z takich materiałów, jak kamień, beton i marmur, meble i akcesoria
meblowe wyposażenia domu, lustra, ramki obrazów, pojemniki, niemetalowe, do przechowywania lub transportu, usługi w zakresie
sprzedaży detalicznej, w tym za pośrednictwem sieci komputerowych i Internetu, następujących towarów: nieprzetworzone lub półprzetworzone kość, róg, fiszbin lub macica perłowa, muszle, pianka
morska, żółty bursztyn, budy, kojce i legowiska dla zwierząt domowych, kosze niemetalowe, beczki i beczułki niemetalowe, trumny
i urny pogrzebowe, skrzynki na listy niemetalowe, zamknięcia do pojemników niemetalowe, skrzynie kratowe i palety, niemetalowe, manekiny, manekiny krawieckie, usługi w zakresie sprzedaży detalicznej, w tym za pośrednictwem sieci komputerowych i Internetu,
następujących towarów: drabiny i ruchome schody niemetalowe,
przybory oraz pojemniki kuchenne i gospodarstwa domowego,
przybory kuchenne i zastawa stołowa z wyjątkiem widelców, noży
i łyżek, grzebienie i gąbki, pędzle (z wyjątkiem pędzli malarskich),
materiały do wytwarzania pędzli, sprzęt do czyszczenia, nieprzetworzone lub półprzetworzone szkło, z wyjątkiem szkła stosowanego
w budownictwie, usługi w zakresie sprzedaży detalicznej, w tym
za pośrednictwem sieci komputerowych i Internetu, następujących
towarów: wyroby szklane, porcelanowe i ceramiczne, statuetki, figurki, tabliczki i dzieła sztuki wykonane z takich materiałów, jak porcelana, terakota lub szkło, szkło nieprzetworzone i półprzetworzone,
będące półproduktem, artykuły ogrodnicze, przybory do użytku
domowego do czyszczenia, szczotki i materiały do wytwarzania
szczotek, zastawa stołowa, przybory kuchenne i pojemniki, usługi
w zakresie sprzedaży detalicznej, w tym za pośrednictwem sieci
komputerowych i Internetu, następujących towarów: przybory kosmetyczne i toaletowe, artykuły dla zwierząt, artykuły do pielęgnacji
odzieży i obuwia, liny i sznury, sieci, namioty i plandeki, markizy
z materiałów tekstylnych lub syntetycznych, żagle, torby do transportu i przechowywania materiałów luzem, materiały na obicia,
do wyściełania i wypełniania, z wyjątkiem papieru, tektury, gumy lub
tworzyw sztucznych, usługi w zakresie sprzedaży detalicznej, w tym
za pośrednictwem sieci komputerowych i Internetu, następujących
towarów: nieprzetworzone tekstylne materiały włókiennicze i ich zamienniki, przędza i nici dla włókiennictwa, tekstylia i imitacje tekstyliów, bielizna stołowa i pościelowa, zasłony z materiałów tekstylnych
lub tworzyw sztucznych, tkaniny, odzież, obuwie, nakrycia głowy,
koronki, sploty i hafty oraz wstążki i kokardy pasmanteryjne, guziki,
haczyki i oczka, szpilki i igły, sztuczne kwiaty, usługi w zakresie sprzedaży detalicznej, w tym za pośrednictwem sieci komputerowych i Internetu, następujących towarów: ozdoby do włosów, sztuczne włosy,
dodatki do odzieży, artykuły do szycia i ozdobne artykuły tekstylne,
ozdoby do włosów, wałki do włosów, artykuły do upinania włosów
oraz peruki i sztuczne włosy, sztuczne owoce, warzywa i kwiaty, zawieszki (nie biżuteria ani nie do kluczy, kółek lub łańcuszków), igły
i szpilki entomologiczne, usługi w zakresie sprzedaży detalicznej,
w tym za pośrednictwem sieci komputerowych Internetu, następujących towarów: dywany, chodniki (kilimy), maty i słomianki, linoleum
i inne materiały do pokrywania podłóg, draperie ścienne, nietekstylne, pokrycia ścian i sufitów, usługi w zakresie sprzedaży detalicznej,
w tym za pośrednictwem sieci komputerowych i Internetu, następujących towarów: gry, zabawki i przedmioty do zabawy, sprzęt do gier
wideo, artykuły gimnastyczne i sportowe, ozdoby choinkowe, artykuły i sprzęt sportowy, dekoracje świąteczne i sztuczne choinki, wyposażenie placów zabaw i wesołych miasteczek, usługi w zakresie
sprzedaży detalicznej, w tym za pośrednictwem sieci komputerowych i Internetu, następujących towarów: mięso, ryby, drób, dziczyzna, ekstrakty mięsne, konserwowane, mrożone, suszone i gotowane
owoce i warzywa, galaretki, dżemy, kompoty, jaja, mleko, ser, masło,
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jogurt i inne produkty mleczne, oleje i tłuszcze jadalne, mięso i wędliny, ryby, owoce morza i mięczaki, nieżywe, nabiał i substytuty nabiału, jaja ptasie i produkty z jaj, oleje i tłuszcze jadalne, przetworzone owoce, warzywa i grzyby (w tym orzechy i nasiona roślin
strączkowych), usługi w zakresie sprzedaży detalicznej, w tym za pośrednictwem sieci komputerowych i Internetu, następujących towarów: zupy i wywary, ekstrakty mięsne, przetworzone owady i larwy,
naturalne i sztuczne osłonki do kiełbas, usługi w zakresie sprzedaży
detalicznej, w tym za pośrednictwem sieci komputerowych i Internetu, następujących towarów: kawa, herbata, kakao, kawa nienaturalna
i namiastki tych towarów, ryż, makaron i kluski, tapioka i sago, mąka
i produkty zbożowe, chleb, wyroby cukiernicze i słodycze, czekolada,
lody, sorbety i inne jadalne lody, cukier, miód, melasa (syropy), drożdże, proszek do pieczenia, sól, przyprawy, przyprawy korzenne, zioła
suszone, ocet, sosy i inne przyprawy, lód (zamrożona woda), usługi
w zakresie sprzedaży detalicznej, w tym za pośrednictwem sieci
komputerowych i Internetu, następujących towarów: dodatki smakowe, wypieki, cukry, naturalne słodziki, polewy cukiernicze i nadzienia, produkty pszczele, lód, lody spożywcze, mrożone jogurty i sorbety, ziarna przetworzone, skrobia i wyroby z tych towarów,
preparaty do pieczenia i drożdże, usługi w zakresie sprzedaży detalicznej, w tym za pośrednictwem sieci komputerowych i Internetu,
następujących towarów: surowe i nieprzetworzone produkty rolne,
ogrodnicze, leśne i z zakresu akwakultury, surowe i nieprzetworzone
ziarna i nasiona, świeże owoce i warzywa, świeże zioła, naturalne rośliny i kwiaty, cebulki, rozsady i nasiona do sadzenia, żywe zwierzęta,
organizmy do hodowli, żywność i napoje dla zwierząt, słód, płody
rolne i z akwakultury, produkty ogrodnicze i leśne, usługi w zakresie
sprzedaży detalicznej, w tym za pośrednictwem sieci komputerowych i Internetu, następujących towarów: karmy i pasze dla zwierząt,
ściółka dla zwierząt, piwo i produkty piwowarskie, napoje bezalkoholowe, wody mineralne i gazowane, napoje owocowe i soki owocowe, syropy i inne bezalkoholowe preparaty do produkcji napojów,
napoje alkoholowe, z wyjątkiem piwa, preparaty alkoholowe do sporządzania napojów, usługi w zakresie sprzedaży detalicznej, w tym
za pośrednictwem sieci komputerowych i Internetu, następujących
towarów: tytoń i substytuty tytoniu, papierosy i cygara, papierosy
elektroniczne i rozpylacze doustne dla palaczy, przybory dla palaczy,
zapałki, obsługa zleceń zakupów, pomoc w zakupie towarów i usług
oraz w zaopatrywaniu w towary i usługi na rzecz osób trzecich, obsługa targów on-line w celu nabywania, sprzedawania i/lub wymiany
towarów, usług i/lub nieruchomości, usługi w dziedzinie porównywania cen, usługi w zakresie porównywania i omawiania produktów/
usług, przygotowywanie i rozpowszechnianie informacji dotyczących cech charakterystycznych, jakości i cen towarów, obsługa aukcji,
organizowanie i prowadzenie sprzedaży aukcyjnej, w tym za pośrednictwem sieci komputerowych i Internetu, obsługa programów lojalnościowych, kompilacja on-line komputerowych baz danych i baz
komputerowych przeszukiwalnych on-line w dziedzinie serwisów
społecznościowych, informacja, doradztwo i konsultacje dotyczące
wyżej wymienionych usług, usługi informacyjne dotyczące wyżej
wymienionych usług, komputerowe bazy danych (pozyskiwanie danych do-), 42 oprogramowanie komputerowe jako usługa (SaaS),
oprogramowanie komputerowe jako usług (SaaS) w zakresie obsługiwania sklepów online.

(111) 332395
(220) 2019 12 21
(151) 2020 10 14
(441) 2020 05 11
(732) SIEWIERA GRZEGORZ FILMAT, Praszka (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CABINEX PRODUCENT SZAF METALOWYCH
(540)

(210) 508368

(591) niebieski, czarny
(531) 06.07.01, 26.04.10, 26.11.03, 26.11.25, 24.17.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 urządzenia i przyrządy do przekazu energii elektrycznej do jej użytkowania, urządzenia i przyrządy do przełączania
korzystania z energii elektrycznej, urządzenia i przyrządy do prze-
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łączania dystrybucji energii elektrycznej, urządzenia i przyrządy
do kontrolowania użycia energii elektrycznej, urządzenia i przyrządy do regulacji użycia energii elektrycznej, urządzenia i przyrządy
do sterowania dystrybucją energii elektrycznej, urządzenia i przyrządy do przekształcania użycia energii elektrycznej, urządzenia
i przyrządy do gromadzenia energii elektrycznej, urządzenia i przyrządy telekomunikacyjne, urządzenia pomiarowe, bezpieczniki elektryczne, urządzenia i przyrządy elektryczne przewodzące, przewody
elektryczne, transformatory, złącza do przewodów elektrycznych,
gniazdka, wtyczki i inne kontakty elektryczne, instalacje elektryczne, kable elektryczne, druty [przewody] telefoniczne, światłowody,
szafy rozdzielcze elektryczności, szafy rozdzielcze telekomunikacyjne, tablice rozdzielcze elektryczności, rozgałęźniki elektryczności,
skrzynki do przyłączy elektrycznych i sieci telekomunikacyjnych, 35
usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej, także za pomocą sieci Internet urządzeń elektrotechnicznych, urządzeń elektrycznych, szaf rozdzielczych elektryczności, szaf rozdzielczych telekomunikacyjnych,
kabli, światłowodów, urządzeń technicznych dla sieci telekomunikacyjnych-przesyłowych, promocja sprzedaży dla osób trzecich,
marketing, usługi badania rynku i opinii publicznej, usługi importowo eksportowe, doradztwo specjalistyczne handlowe, usługi reklamowe, dystrybucja i rozpowszechnianie materiałów reklamowych,
zarządzanie działalnością gospodarczą, 37 wykonywanie instalacji
i sieci elektrycznych i telekomunikacyjnych w budynkach i budowlach, roboty w zakresie wykonywania linii i sieci elektroenergetycznych, elektrotrakcyjnych i telekomunikacyjnych-przesyłowych,
prace remontowe, usługi informacji oraz nadzoru budowlanego,
instalowanie i naprawa urządzeń elektrycznych, instalowanie i naprawa urządzeń elektrycznych i telekomunikacyjnych, montaż szaf
eklektycznych i telekomunikacyjnych, 42 usługi projektowania budowlano-urbanistycznego i technologicznego, usługi projektowania
instalacji elektrycznych oraz telekomunikacyjnych-przesyłowych,
usługi projektowania sieci elektrycznych i telekomunikacyjnych-przesyłowych.

(111) 332396
(220) 2019 12 21
(151) 2020 10 14
(441) 2020 03 30
(732) PLATFORMA B2B SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Śrem (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) erli
(540)

(210) 508370

(531) 27.05.01
(510), (511) 9 oprogramowanie komputerowe, aplikacje mobilne zakresie obsługiwania sklepów online, 35 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, reklama on-line,
badania i analizy marketingowe, usługi agencji importowo-eksportowych, usługi w zakresie sprzedaży detalicznej, w tym za pośrednictwem sieci komputerowych i Internetu, następujących towarów: produkty chemiczne przeznaczone dla przemysłu, nauki, fotografii jak
również rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa, żywice syntetyczne
w stanie surowym, tworzywa sztuczne w stanie surowym, mieszanki
gaśnicze i przeciwpożarowe, preparaty do hartowania i lutowania,
substancje do garbowania skór zwierzęcych, kleje (spoiwa) przeznaczone dla przemysłu, kity i inne pasty do wypełniania, kompost, usługi w zakresie sprzedaży detalicznej, w tym za pośrednictwem sieci
komputerowych i Internetu, następujących towarów: nawozy, preparaty biologiczne do użytku w przemyśle i nauce, farby, pokosty, lakiery, środki zapobiegające korozji i zabezpieczające drewno, koloranty,
barwniki, tusze do drukowania, znakowania i rytowania, żywice naturalne w stanie surowym, metale w postaci folii i proszku do użytku
w malowaniu, dekorowaniu, drukowaniu i sztuce, usługi w zakresie
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sprzedaży detalicznej, w tym za pośrednictwem sieci komputerowych i Internetu, następujących towarów: kosmetyki nielecznicze
i preparaty toaletowe, nielecznicze środki do czyszczenia zębów,
produkty perfumeryjne, olejki eteryczne, środki wybielające i inne
substancje stosowane w praniu, środki do czyszczenia, polerowania,
szorowania i ścierania, preparaty do pielęgnacji zwierząt, wosk krawiecki i szewski, środki ścierne i polerskie, sztuczne rzęsy, oleje i smary przemysłowe, wosk, smary, usługi w zakresie sprzedaży detalicznej, w tym za pośrednictwem sieci komputerowych i Internetu,
następujących towarów: mieszaniny pochłaniające kurz, nawilżające
i wiążące, paliwa (również benzyna) i materiały oświetleniowe, świece i knoty do oświetlenia, energia elektryczna, produkty farmaceutyczne, preparaty i artykuły medyczne i weterynaryjne, środki sanitarne do celów medycznych, dietetyczna żywność i substancje
dostosowane do użytku leczniczego lub weterynaryjnego, żywność
dla niemowląt, usługi w zakresie sprzedaży detalicznej, w tym za pośrednictwem sieci komputerowych i Internetu, następujących towarów: suplementy diety dla ludzi i zwierząt, plastry, materiały opatrunkowe, materiały do plombowania zębów, woski dentystyczne, środki
odkażające, środki do zwalczania robactwa, fungicydy, herbicydy,
preparaty dietetyczne, preparaty i artykuły dentystyczne oraz lecznicze, środki do czyszczenia zębów, preparaty i artykuły higieniczne,
metale nieszlachetne i ich stopy, rudy, usługi w zakresie sprzedaży
detalicznej, w tym za pośrednictwem sieci komputerowych i Internetu, następujących towarów: materiały metalowe do celów budowlanych, przenośne metalowe konstrukcje budowlane, przewody nieelektryczne i druty z metali nieszlachetnych, drobne wyroby
metalowe, pojemniki metalowe do przechowywania lub transportu,
kasy pancerne, metalowe materiały i elementy budowlane i konstrukcyjne, metalowe materiały nieprzetworzone i półprzetworzone, będące półproduktami, drobne wyroby metalowe, usługi w zakresie sprzedaży detalicznej, w tym za pośrednictwem sieci
komputerowych i Internetu, następujących towarów: metalowe
drzwi, bramy, okna i osłony okienne, metalowe konstrukcje i budynki
przenośne, statuetki i dzieła sztuki z metali nieszlachetnych, metalowe pojemniki i artykuły do transportu i pakowania, maszyny rolnicze,
do robót ziemnych, budowlane, dla przemysłu wydobywczego i górnictwa, pompy, kompresory i dmuchawy, roboty przemysłowe, generatory elektryczności, usługi w zakresie sprzedaży detalicznej,
w tym za pośrednictwem sieci komputerowych i Internetu, następujących towarów: urządzenia do przenoszenia i transportu, maszyny
i urządzenia do obróbki i przetwórstwa, urządzenia zamiatające,
czyszczące, myjące i piorące, maszyny i obrabiarki do sytuacji awaryjnych i ratunkowych, obrabiarki, narzędzia napędzane silnikowo, silniki (z wyjątkiem stosowanych w pojazdach lądowych), mechanizmy
sprzęgania i napędu (z wyjątkiem stosowanych do pojazdów lądowych), usługi w zakresie sprzedaży detalicznej, w tym za pośrednictwem sieci komputerowych i Internetu, następujących towarów: narzędzia rolnicze, inne niż narzędzia ręczne, inkubatory do jaj,
automaty sprzedające, narzędzia i przyrządy ręczne (o napędzie
ręcznym), sztućce, broń boczna, z wyjątkiem broni palnej, ostrza (maszynki do golenia), ręczne przybory higieniczne i do pielęgnacji urody dla ludzi i zwierząt, broń sieczna i obuchowa, usługi w zakresie
sprzedaży detalicznej, w tym za pośrednictwem sieci komputerowych i Internetu, następujących towarów: sztućce i przybory do przygotowywania żywności będące nożami kuchennymi, przyborami
do cięcia i mielenia, ręcznie sterowane narzędzia i przyrządy do obróbki materiałów, budowlane, do naprawy i konserwacji, podnośniki,
narzędzia ręczne do użytku w sytuacjach awaryjnych i ratunkowych,
usługi w zakresie sprzedaży detalicznej, w tym za pośrednictwem
sieci komputerowych i Internetu, następujących towarów: urządzenia i przyrządy naukowe, badawcze, nawigacyjne, geodezyjne, fotograficzne, kinematograficzne, audiowizualne, optyczne, wagowe,
pomiarowe, sygnalizacyjne, testujące, kontrolne, do wykrywania, ratowania życia i do celów dydaktycznych, urządzenia i przyrządy
do przewodzenia, przełączania, przekształcania, gromadzenia, sterowania i regulacji energii elektrycznej, usługi w zakresie sprzedaży
detalicznej, w tym za pośrednictwem sieci komputerowych i Internetu, następujących towarów: urządzenia i przyrządy do nagrywania,
transmisji, reprodukcji lub przetwarzania dźwięku, obrazu lub danych, nagrane media i media do pobrania, oprogramowanie komputerowe, czyste cyfrowe lub analogowe media do nagrywania i przechowywania danych, mechanizmy do urządzeń uruchamianych
przez wrzucenie monety, kasy rejestrujące, urządzenia liczące, komputery i peryferyjne urządzenia komputerowe, usługi w zakresie
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sprzedaży detalicznej, w tym za pośrednictwem sieci komputerowych i Internetu, następujących towarów: skafandry dla nurków, maski do nurkowania, zatyczki do uszu do nurkowania, zaciski do nosa
dla nurków i pływaków, rękawice dla nurków, aparaty tlenowe
do pływania podwodnego, urządzenia do gaszenia ognia, utrwalone
na nośnikach informacje i dane, urządzenia technologii informacyjnej i audiowizualne, multimedialne i fotograficzne, magnesy, magnetyzery i demagnetyzery, usługi w zakresie sprzedaży detalicznej,
w tym za pośrednictwem sieci komputerowych i Internetu, następujących towarów: urządzenia naukowe i laboratoryjne do obróbki
za pomocą energii elektrycznej, aparatura, urządzenia i kable do zastosowania w elektryce, urządzenia optyczne, wzmacniacze i korektory, urządzenia zabezpieczające, ochronne i sygnalizacyjne, sprzęt
do nurkowania, urządzenia nawigacyjne, naprowadzające, lokalizacyjne, do namierzania celu i kartograficzne, usługi w zakresie sprzedaży detalicznej, w tym za pośrednictwem sieci komputerowych
i Internetu, następujących towarów: przyrządy miernicze, do wykrywania i monitorowania, wskaźniki i kontrolery, urządzenia do badań
naukowych i laboratoryjne, urządzenia dydaktyczne i symulatory,
pedały wah wah (kaczki), telefony, urządzenia i przyrządy chirurgiczne, medyczne, stomatologiczne i weterynaryjne, protezy kończyn,
oczu i zębów, artykuły ortopedyczne, materiały do zszywania stosowane w chirurgii, usługi w zakresie sprzedaży detalicznej, w tym
za pośrednictwem sieci komputerowych i Internetu, następujących
towarów: urządzenia terapeutyczne i wspomagające przystosowane
dla osób niepełnosprawnych, urządzenia do masażu, urządzenia,
przyrządy i artykuły do opieki nad niemowlętami, urządzenia, przyrządy i artykuły związane z aktywnością seksualną, urządzenia
i przyrządy do fizjoterapii, aparaty do ochrony słuchu, artykuły
do karmienia i smoczki, akcesoria wspomagające współżycie seksualne, usługi w zakresie sprzedaży detalicznej, w tym za pośrednictwem sieci komputerowych i Internetu, następujących towarów:
aparaty i instrumenty medyczne i weterynaryjne, meble i pościel
do celów medycznych, sprzęt do przenoszenia pacjentów, odzież
medyczna, protezy i sztuczne implanty, artykuły ortopedyczne
i przyrządy ułatwiające poruszanie się, artykuły antykoncepcyjne,
gadżety erotyczne, akcesoria wspomagające współżycie seksualne,
usługi w zakresie sprzedaży detalicznej, w tym za pośrednictwem
sieci komputerowych i Internetu, następujących towarów: urządzenia i instalacje do oświetlania, ogrzewania, chłodzenia, wytwarzania
pary, gotowania, suszenia, wentylacji, zaopatrzenia w wodę oraz
do celów sanitarnych, przewody i urządzenia do transportu gazów
spalinowych, urządzenia do opalania się, instalacje i urządzenia sanitarne, sprzęt do zaopatrywania w wodę i sanitacji, palniki, bojlery
i podgrzewacze, usługi w zakresie sprzedaży detalicznej, w tym
za pośrednictwem sieci komputerowych i Internetu, następujących
towarów: oświetlenie i reflektory oświetleniowe, sprzęt do gotowania, podgrzewania, chłodzenia i konserwowania, do żywności i napojów, kominki, filtry do użytku przemysłowego i domowego, instalacje do obróbki przemysłowej, urządzenia do ogrzewania i suszenia
do użytku osobistego, instalacje i urządzenia do suszenia, instalacje
i urządzenia do chłodzenia i zamrażania, usługi w zakresie sprzedaży
detalicznej, w tym za pośrednictwem sieci komputerowych i Internetu, następujących towarów: akcesoria zabezpieczające i do regulacji
instalacji wodnych i gazowych, instalacje jądrowe, instalacje i urządzenia do ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji i oczyszczania powietrza, zapalniczki i zapalarki, pojazdy i środki transportu, urządzenia
służące do poruszania się na lądzie, w powietrzu lub wodzie, części
i akcesoria do pojazdów, broń palna, amunicja i pociski, materiały
wybuchowe, usługi w zakresie sprzedaży detalicznej, w tym za pośrednictwem sieci komputerowych i Internetu, następujących towarów: sztuczne ognie, metale szlachetne, ich stopy, wyroby jubilerskie, kamienie szlachetne i półszlachetne, perły oraz ich imitacje,
przyrządy zegarmistrzowskie i chronometryczne, posągi i figurki
wykonane z lub pokryte szlachetnymi i półszlachetnymi metalami
lub kamieniami i ich imitacjami, ozdoby wykonane z lub pokryte szlachetnymi i półszlachetnymi metalami lub kamieniami i ich imitacjami, usługi w zakresie sprzedaży detalicznej, w tym za pośrednictwem
sieci komputerowych i Internetu, następujących towarów: pudełka
na biżuterię i pudełka na zegarki, kółka na klucze i breloczki oraz zawieszki do nich, monety, instrumenty muzyczne, statywy do nut
i stojaki do instrumentów muzycznych, batuty dyrygenckie, papier
i karton, druki, materiały introligatorskie, fotografie, artykuły piśmienne i biurowe, z wyjątkiem mebli, kleje do celów biurowych lub
domowych, usługi w zakresie sprzedaży detalicznej, w tym za po-
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średnictwem sieci komputerowych i Internetu, następujących towarów: materiały do rysowania i materiały dla artystów, pędzle do malowania, materiały szkoleniowe i dydaktyczne, arkusze, folie i torby
z tworzyw sztucznych do owijania i pakowania, czcionki drukarskie,
matryce do druku ręcznego, dzieła sztuki oraz figurki z papieru i kartonu, modele architektoniczne, materiały i środki dla artystów
i do dekoracji, materiały filtracyjne z papieru, usługi w zakresie sprzedaży detalicznej, w tym za pośrednictwem sieci komputerowych i Internetu, następujących towarów: torebki oraz artykuły do pakowania
i przechowywania z papieru, kartonu lub tworzyw sztucznych, materiały piśmienne i wyposażenie edukacyjne, kleje do materiałów papierniczych lub do użytku domowego, materiały drukowane, spinacze do pieniędzy, jednorazowe produkty papierowe, książki, komiksy,
nagrane oprogramowanie gier komputerowych, kody do gier, usługi
w zakresie sprzedaży detalicznej, w tym za pośrednictwem sieci
komputerowych i Internetu, następujących towarów: muzyka, filmy
i inne rodzaje elektronicznych publikacji tekstowych i obrazowych
utrwalone na nośnikach, karty podarunkowe, nieprzetworzone i półprzetworzone kauczuk, gutaperka, guma, azbest, mika i imitacje tych
materiałów, tworzywa sztuczne i żywice w wytłoczonej formie
do użytku w produkcji, materiały uszczelniające, wypełniające i izolacyjne, elastyczne rury, rurki i przewody giętkie, usługi w zakresie
sprzedaży detalicznej, w tym za pośrednictwem sieci komputerowych i Internetu, następujących towarów: niemetalowe plomby,
uszczelki i wypełnienia, artykuły i materiały izolacyjne i zabezpieczające, skóra i imitacje skóry, skóry zwierzęce, walizy, torby podróżne,
torby, portfele i inne artykuły służące do przenoszenia, parasolki i parasole, laski, bicze, uprzęże i wyroby rymarskie, obroże, smycze
i ubrania dla zwierząt, kijki marszowe i trekkingowe, usługi w zakresie sprzedaży detalicznej, w tym za pośrednictwem sieci komputerowych i Internetu, następujących towarów: materiały niemetalowe,
do użytku w budownictwie, rury sztywne, niemetalowe, do użytku
w budownictwie, asfalt, smoła i bitumy, budynki przenośne, niemetalowe, pomniki niemetalowe, statuetki i dzieła sztuki wykonane
z takich materiałów, jak kamień, beton i marmur, meble i akcesoria
meblowe wyposażenia domu, lustra, ramki obrazów, pojemniki, niemetalowe, do przechowywania lub transportu, usługi w zakresie
sprzedaży detalicznej, w tym za pośrednictwem sieci komputerowych i Internetu, następujących towarów: nieprzetworzone lub półprzetworzone kość, róg, fiszbin lub macica perłowa, muszle, pianka
morska, żółty bursztyn, budy, kojce i legowiska dla zwierząt domowych, kosze niemetalowe, beczki i beczułki niemetalowe, trumny
i urny pogrzebowe, skrzynki na listy niemetalowe, zamknięcia do pojemników niemetalowe, skrzynie kratowe i palety, niemetalowe, manekiny, manekiny krawieckie, usługi w zakresie sprzedaży detalicznej, w tym za pośrednictwem sieci komputerowych i Internetu,
następujących towarów: drabiny i ruchome schody niemetalowe,
przybory oraz pojemniki kuchenne i gospodarstwa domowego,
przybory kuchenne i zastawa stołowa z wyjątkiem widelców, noży
i łyżek, grzebienie i gąbki, pędzle (z wyjątkiem pędzli malarskich),
materiały do wytwarzania pędzli, sprzęt do czyszczenia, nieprzetworzone lub półprzetworzone szkło, z wyjątkiem szkła stosowanego
w budownictwie, usługi w zakresie sprzedaży detalicznej, w tym
za pośrednictwem sieci komputerowych i Internetu, następujących
towarów: wyroby szklane, porcelanowe i ceramiczne, statuetki, figurki, tabliczki i dzieła sztuki wykonane z takich materiałów, jak porcelana, terakota lub szkło, szkło nieprzetworzone i półprzetworzone,
będące półproduktem, artykuły ogrodnicze, przybory do użytku
domowego do czyszczenia, szczotki i materiały do wytwarzania
szczotek, zastawa stołowa, przybory kuchenne i pojemniki, usługi
w zakresie sprzedaży detalicznej, w tym za pośrednictwem sieci
komputerowych i Internetu, następujących towarów: przybory kosmetyczne i toaletowe, artykuły dla zwierząt, artykuły do pielęgnacji
odzieży i obuwia, liny i sznury, sieci, namioty i plandeki, markizy
z materiałów tekstylnych lub syntetycznych, żagle, torby do transportu i przechowywania materiałów luzem, materiały na obicia,
do wyściełania i wypełniania, z wyjątkiem papieru, tektury, gumy lub
tworzyw sztucznych, usługi w zakresie sprzedaży detalicznej, w tym
za pośrednictwem sieci komputerowych i Internetu, następujących
towarów: nieprzetworzone tekstylne materiały włókiennicze i ich zamienniki, przędza i nici dla włókiennictwa, tekstylia i imitacje tekstyliów, bielizna stołowa i pościelowa, zasłony z materiałów tekstylnych
lub tworzyw sztucznych, tkaniny, odzież, obuwie, nakrycia głowy,
koronki, sploty i hafty oraz wstążki i kokardy pasmanteryjne, guziki,
haczyki i oczka, szpilki i igły, sztuczne kwiaty, usługi w zakresie sprze-
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daży detalicznej, w tym za pośrednictwem sieci komputerowych i Internetu, następujących towarów: ozdoby do włosów, sztuczne włosy,
dodatki do odzieży, artykuły do szycia i ozdobne artykuły tekstylne,
ozdoby do włosów, wałki do włosów, artykuły do upinania włosów
oraz peruki i sztuczne włosy, sztuczne owoce, warzywa i kwiaty, zawieszki (nie biżuteria ani nie do kluczy, kółek lub łańcuszków), igły
i szpilki entomologiczne, usługi w zakresie sprzedaży detalicznej,
w tym za pośrednictwem sieci komputerowych Internetu, następujących towarów: dywany, chodniki (kilimy), maty i słomianki, linoleum
i inne materiały do pokrywania podłóg, draperie ścienne, nietekstylne, pokrycia ścian i sufitów, usługi w zakresie sprzedaży detalicznej,
w tym za pośrednictwem sieci komputerowych i Internetu, następujących towarów: gry, zabawki i przedmioty do zabawy, sprzęt do gier
wideo, artykuły gimnastyczne i sportowe, ozdoby choinkowe, artykuły i sprzęt sportowy, dekoracje świąteczne i sztuczne choinki, wyposażenie placów zabaw i wesołych miasteczek, usługi w zakresie
sprzedaży detalicznej, w tym za pośrednictwem sieci komputerowych i Internetu, następujących towarów: mięso, ryby, drób, dziczyzna, ekstrakty mięsne, konserwowane, mrożone, suszone i gotowane
owoce i warzywa, galaretki, dżemy, kompoty, jaja, mleko, ser, masło,
jogurt i inne produkty mleczne, oleje i tłuszcze jadalne, mięso i wędliny, ryby, owoce morza i mięczaki, nieżywe, nabiał i substytuty nabiału, jaja ptasie i produkty z jaj, oleje i tłuszcze jadalne, przetworzone owoce, warzywa i grzyby (w tym orzechy i nasiona roślin
strączkowych), usługi w zakresie sprzedaży detalicznej, w tym za pośrednictwem sieci komputerowych i Internetu, następujących towarów: zupy i wywary, ekstrakty mięsne, przetworzone owady i larwy,
naturalne i sztuczne osłonki do kiełbas, usługi w zakresie sprzedaży
detalicznej, w tym za pośrednictwem sieci komputerowych i Internetu, następujących towarów: kawa, herbata, kakao, kawa nienaturalna
i namiastki tych towarów, ryż, makaron i kluski, tapioka i sago, mąka
i produkty zbożowe, chleb, wyroby cukiernicze i słodycze, czekolada,
lody, sorbety i inne jadalne lody, cukier, miód, melasa (syropy), drożdże, proszek do pieczenia, sól, przyprawy, przyprawy korzenne, zioła
suszone, ocet, sosy i inne przyprawy, lód (zamrożona woda), usługi
w zakresie sprzedaży detalicznej, w tym za pośrednictwem sieci
komputerowych i Internetu, następujących towarów: dodatki smakowe, wypieki, cukry, naturalne słodziki, polewy cukiernicze i nadzienia, produkty pszczele, lód, lody spożywcze, mrożone jogurty i sorbety, ziarna przetworzone, skrobia i wyroby z tych towarów,
preparaty do pieczenia i drożdże, usługi w zakresie sprzedaży detalicznej, w tym za pośrednictwem sieci komputerowych i Internetu,
następujących towarów: surowe i nieprzetworzone produkty rolne,
ogrodnicze, leśne i z zakresu akwakultury, surowe i nieprzetworzone
ziarna i nasiona, świeże owoce i warzywa, świeże zioła, naturalne rośliny i kwiaty, cebulki, rozsady i nasiona do sadzenia, żywe zwierzęta,
organizmy do hodowli, żywność i napoje dla zwierząt, słód, płody
rolne i z akwakultury, produkty ogrodnicze i leśne, usługi w zakresie
sprzedaży detalicznej, w tym za pośrednictwem sieci komputerowych i Internetu, następujących towarów: karmy i pasze dla zwierząt,
ściółka dla zwierząt, piwo i produkty piwowarskie, napoje bezalkoholowe, wody mineralne i gazowane, napoje owocowe i soki owocowe, syropy i inne bezalkoholowe preparaty do produkcji napojów,
napoje alkoholowe, z wyjątkiem piwa, preparaty alkoholowe do sporządzania napojów, usługi w zakresie sprzedaży detalicznej, w tym
za pośrednictwem sieci komputerowych i Internetu, następujących
towarów: tytoń i substytuty tytoniu, papierosy i cygara, papierosy
elektroniczne i rozpylacze doustne dla palaczy, przybory dla palaczy,
zapałki, obsługa zleceń zakupów, pomoc w zakupie towarów i usług
oraz w zaopatrywaniu w towary i usługi na rzecz osób trzecich, obsługa targów on-line w celu nabywania, sprzedawania i/lub wymiany
towarów, usług i/lub nieruchomości, usługi w dziedzinie porównywania cen, usługi w zakresie porównywania i omawiania produktów/
usług, przygotowywanie i rozpowszechnianie informacji dotyczących cech charakterystycznych, jakości i cen towarów, obsługa aukcji,
organizowanie i prowadzenie sprzedaży aukcyjnej, w tym za pośrednictwem sieci komputerowych i Internetu, obsługa programów lojalnościowych, kompilacja on-line komputerowych baz danych i baz
komputerowych przeszukiwalnych on-line w dziedzinie serwisów
społecznościowych, informacja, doradztwo i konsultacje dotyczące
wyżej wymienionych usług, usługi informacyjne dotyczące wyżej
wymienionych usług, komputerowe bazy danych (pozyskiwanie danych do-), 42 oprogramowanie komputerowe jako usługa (SaaS),
oprogramowanie komputerowe jako usług (SaaS) w zakresie obsługiwania sklepów online.
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(111) 332397
(220) 2019 12 22
(210) 508380
(151) 2020 10 13
(441) 2020 03 09
(732) ZOOLAND POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ZOOLAND SKLEPY ZOOLOGICZNE
(540)

(591) czarny, zielony, pomarańczowy, biały
(531) 27.05.01, 29.01.15, 03.01.06, 03.01.08, 26.01.01, 26.01.06,
26.01.15, 26.04.02, 26.04.15, 26.04.18
(510), (511) 31 karma dla zwierząt domowych, karma dla ptaków
domowych, karma dla królików, karma dla ptaków, karma dla psów,
karma dla gryzoni, karma dla kotów, karma dla ryb, karma dla złotych
rybek, środki odżywcze dla ryb, nasiona roślin strączkowych jako
karma dla zwierząt, karmy w puszce przeznaczone dla kotów, karmy
w puszce przeznaczone dla psów, mleko do stosowania jako karma
dla zwierząt, artykuły spożywcze zawierające wołowinę do karmienia kotów, artykuły spożywcze zawierające wątróbkę do karmienia
kotów, artykuły spożywcze zawierające wołowinę do karmienia
psów, artykuły spożywcze zawierające wątróbkę do karmienia psów,
artykuły spożywcze o smaku wątróbki do karmienia psów, artykuły
spożywcze w postaci kółeczek do karmienia kotów, artykuły spożywcze w postaci kółeczek do karmienia psów, artykuły spożywcze
zawierające fosforan służące do karmienia zwierząt, artykuły spożywcze o smaku wołowiny do karmienia psów, artykuły spożywcze
o smaku wątróbki do karmienia kotów, artykuły spożywcze o smaku
wołowiny do karmienia kotów, artykuły spożywcze zawierające mięso z kurczaka do karmienia psów, artykuły spożywcze zawierające
mięso z kurczaka do karmienia kotów, artykuły spożywcze o smaku
mięsa z kurczaka do karmienia kotów, artykuły spożywcze o smaku
mięsa z kurczaka do karmienia psów, żywność dla ryb akwariowych,
35 usługi handlu detalicznego w odniesieniu do produktów dla
zwierząt domowych, usługi sprzedaży detalicznej świadczone online
w zakresie produktów dla zwierząt domowych, sprzedaż detaliczna
lub hurtowa karmy dla zwierząt domowych, artykułów spożywczych
dla zwierząt domowych, karmy dla ryb, zabawek i przedmiotów
do zabawy dla zwierząt domowych.
(111) 332398
(220) 2019 12 23
(210) 508404
(151) 2020 10 14
(441) 2020 02 24
(732) ALMUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Słomniki (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Imperial Almusso
(540)

(591) złoty, zielony, biały
(531) 03.01.14, 05.03.14, 25.01.15, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 3 chusteczki nawilżane do celów higienicznych lub kosmetycznych, papierowe ręczniki do rąk nasączone środkami kosmetycznymi lub czyszczącymi, wata do celów kosmetycznych, 16 wyroby papierowe, wyroby papierowe do użytku domowego, chusteczki
papierowe, chusteczki higieniczne, chusteczki toaletowe, chusteczki
papierowe nasączone płynami kosmetycznymi, ręczniki papierowe,
ręczniki kuchenne, papier toaletowy, czyściwa przemysłowe z papieru lub celulozy, podkłady papierowe, produkty z papieru, serwetki
papierowe.
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(111) 332399
(220) 2019 12 23
(210) 508406
(151) 2020 10 13
(441) 2020 03 09
(732) BEZOKULAROW.PL SPÓŁKA AKCYJNA, Gniezno (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SENJA
(540)

(531) 27.05.01, 26.11.02, 26.11.08
(510), (511) 3 środki do czyszczenia i konserwacji szkieł optycznych,
9 oprawki okularowe, artykuły optyczne, okulary korekcyjne, okulary do uprawiania sportu, okulary do czytania, okulary dla dzieci,
okulary antyrefleksyjne, ochronne okulary, okulary, okulary 3D,
okulary dla rowerzystów, okulary słoneczne i soczewki kontaktowe,
oprawki okularów wykonane z tworzyw sztucznych, oprawki okularów wykonane z połączenia metalu i tworzyw sztucznych, oprawki
do okularów wykonane z metalu i materiału syntetycznego, oprawki
do okularów wykonane z metalu lub metalu łączonego z tworzywem
sztucznym, oprawki do okularów słonecznych, oprawki do okularów
i okularów przeciwsłonecznych, oprawki do okularów, etui na okulary i okulary przeciwsłoneczne, futerały na okulary, futerały na okulary
słoneczne.
(111) 332400
(220) 2019 12 23
(210) 508407
(151) 2020 10 14
(441) 2020 03 30
(732) PLATFORMA B2B SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Śrem (PL)
(540) (znak słowny)
(540) ERLI.PL
(510), (511) 9 oprogramowanie komputerowe, aplikacje mobilne zakresie obsługiwania sklepów online, 35 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, reklama on-line, badania
i analizy marketingowe, usługi agencji importowo-eksportowych,
usługi w zakresie sprzedaży detalicznej, w tym za pośrednictwem sieci komputerowych i Internetu, następujących towarów: produkty
chemiczne przeznaczone dla przemysłu, nauki, fotografii jak również
rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa, żywice syntetyczne w stanie surowym, tworzywa sztuczne w stanie surowym, mieszanki gaśnicze
i przeciwpożarowe, preparaty do hartowania i lutowania, substancje
do garbowania skór zwierzęcych, kleje (spoiwa) przeznaczone dla
przemysłu, kity i inne pasty do wypełniania, kompost, usługi w zakresie sprzedaży detalicznej, w tym za pośrednictwem sieci komputerowych i Internetu, następujących towarów: nawozy, preparaty biologiczne do użytku w przemyśle i nauce, farby, pokosty, lakiery, środki
zapobiegające korozji i zabezpieczające drewno, koloranty, barwniki,
tusze do drukowania, znakowania i rytowania, żywice naturalne
w stanie surowym, metale w postaci folii i proszku do użytku w malowaniu, dekorowaniu, drukowaniu i sztuce, usługi w zakresie sprzedaży detalicznej, w tym za pośrednictwem sieci komputerowych i Internetu, następujących towarów: kosmetyki nielecznicze i preparaty
toaletowe, nielecznicze środki do czyszczenia zębów, produkty perfumeryjne, olejki eteryczne, środki wybielające i inne substancje stosowane w praniu, środki do czyszczenia, polerowania, szorowania
i ścierania, preparaty do pielęgnacji zwierząt, wosk krawiecki i szewski, środki ścierne i polerskie, sztuczne rzęsy, oleje i smary przemysłowe, wosk, smary, usługi w zakresie sprzedaży detalicznej, w tym
za pośrednictwem sieci komputerowych i Internetu, następujących
towarów: mieszaniny pochłaniające kurz, nawilżające i wiążące, paliwa (również benzyna) i materiały oświetleniowe, świece i knoty
do oświetlenia, energia elektryczna, produkty farmaceutyczne, preparaty i artykuły medyczne i weterynaryjne, środki sanitarne do celów medycznych, dietetyczna żywność i substancje dostosowane
do użytku leczniczego lub weterynaryjnego, żywność dla niemowląt,
usługi w zakresie sprzedaży detalicznej, w tym za pośrednictwem sie-
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ci komputerowych i Internetu, następujących towarów: suplementy
diety dla ludzi i zwierząt, plastry, materiały opatrunkowe, materiały
do plombowania zębów, woski dentystyczne, środki odkażające,
środki do zwalczania robactwa, fungicydy, herbicydy, preparaty dietetyczne, preparaty i artykuły dentystyczne oraz lecznicze, środki
do czyszczenia zębów, preparaty i artykuły higieniczne, metale nieszlachetne i ich stopy, rudy, usługi w zakresie sprzedaży detalicznej,
w tym za pośrednictwem sieci komputerowych i Internetu, następujących towarów: materiały metalowe do celów budowlanych, przenośne metalowe konstrukcje budowlane, przewody nieelektryczne
i druty z metali nieszlachetnych, drobne wyroby metalowe, pojemniki
metalowe do przechowywania lub transportu, kasy pancerne, metalowe materiały i elementy budowlane i konstrukcyjne, metalowe materiały nieprzetworzone i półprzetworzone, będące półproduktami,
drobne wyroby metalowe, usługi w zakresie sprzedaży detalicznej,
w tym za pośrednictwem sieci komputerowych i Internetu, następujących towarów: metalowe drzwi, bramy, okna i osłony okienne, metalowe konstrukcje i budynki przenośne, statuetki i dzieła sztuki z metali nieszlachetnych, metalowe pojemniki i artykuły do transportu
i pakowania, maszyny rolnicze, do robót ziemnych, budowlane, dla
przemysłu wydobywczego i górnictwa, pompy, kompresory i dmuchawy, roboty przemysłowe, generatory elektryczności, usługi w zakresie sprzedaży detalicznej, w tym za pośrednictwem sieci komputerowych i Internetu, następujących towarów: urządzenia
do przenoszenia i transportu, maszyny i urządzenia do obróbki i przetwórstwa, urządzenia zamiatające, czyszczące, myjące i piorące, maszyny i obrabiarki do sytuacji awaryjnych i ratunkowych, obrabiarki,
narzędzia napędzane silnikowo, silniki (z wyjątkiem stosowanych
w pojazdach lądowych), mechanizmy sprzęgania i napędu (z wyjątkiem stosowanych do pojazdów lądowych), usługi w zakresie sprzedaży detalicznej, w tym za pośrednictwem sieci komputerowych i Internetu, następujących towarów: narzędzia rolnicze, inne niż
narzędzia ręczne, inkubatory do jaj, automaty sprzedające, narzędzia
i przyrządy ręczne (o napędzie ręcznym), sztućce, broń boczna, z wyjątkiem broni palnej, ostrza (maszynki do golenia), ręczne przybory
higieniczne i do pielęgnacji urody dla ludzi i zwierząt, broń sieczna
i obuchowa, usługi w zakresie sprzedaży detalicznej, w tym za pośrednictwem sieci komputerowych i Internetu, następujących towarów: sztućce i przybory do przygotowywania żywności będące nożami kuchennymi, przyborami do cięcia i mielenia, ręcznie sterowane
narzędzia i przyrządy do obróbki materiałów, budowlane, do naprawy i konserwacji, podnośniki, narzędzia ręczne do użytku w sytuacjach awaryjnych i ratunkowych, usługi w zakresie sprzedaży detalicznej, w tym za pośrednictwem sieci komputerowych i Internetu,
następujących towarów: urządzenia i przyrządy naukowe, badawcze,
nawigacyjne, geodezyjne, fotograficzne, kinematograficzne, audiowizualne, optyczne, wagowe, pomiarowe, sygnalizacyjne, testujące,
kontrolne, do wykrywania, ratowania życia i do celów dydaktycznych,
urządzenia i przyrządy do przewodzenia, przełączania, przekształcania, gromadzenia, sterowania i regulacji energii elektrycznej, usługi
w zakresie sprzedaży detalicznej, w tym za pośrednictwem sieci komputerowych i Internetu, następujących towarów: urządzenia i przyrządy do nagrywania, transmisji, reprodukcji lub przetwarzania
dźwięku, obrazu lub danych, nagrane media i media do pobrania,
oprogramowanie komputerowe, czyste cyfrowe lub analogowe media do nagrywania i przechowywania danych, mechanizmy do urządzeń uruchamianych przez wrzucenie monety, kasy rejestrujące,
urządzenia liczące, komputery i peryferyjne urządzenia komputerowe, usługi w zakresie sprzedaży detalicznej, w tym za pośrednictwem
sieci komputerowych i Internetu, następujących towarów: skafandry
dla nurków, maski do nurkowania, zatyczki do uszu do nurkowania,
zaciski do nosa dla nurków i pływaków, rękawice dla nurków, aparaty
tlenowe do pływania podwodnego, urządzenia do gaszenia ognia,
utrwalone na nośnikach informacje i dane, urządzenia technologii informacyjnej i audiowizualne, multimedialne i fotograficzne, magnesy,
magnetyzery i demagnetyzery, usługi w zakresie sprzedaży detalicznej, w tym za pośrednictwem sieci komputerowych i Internetu, następujących towarów: urządzenia naukowe i laboratoryjne do obróbki
za pomocą energii elektrycznej, aparatura, urządzenia i kable do zastosowania w elektryce, urządzenia optyczne, wzmacniacze i korektory, urządzenia zabezpieczające, ochronne i sygnalizacyjne, sprzęt
do nurkowania, urządzenia nawigacyjne, naprowadzające, lokalizacyjne, do namierzania celu i kartograficzne, usługi w zakresie sprzedaży detalicznej, w tym za pośrednictwem sieci komputerowych i Internetu, następujących towarów: przyrządy miernicze, do wykrywania
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i monitorowania, wskaźniki i kontrolery, urządzenia do badań naukowych i laboratoryjne, urządzenia dydaktyczne i symulatory, pedały
wah wah (kaczki), telefony, urządzenia i przyrządy chirurgiczne, medyczne, stomatologiczne i weterynaryjne, protezy kończyn, oczu i zębów, artykuły ortopedyczne, materiały do zszywania stosowane
w chirurgii, usługi w zakresie sprzedaży detalicznej, w tym za pośrednictwem sieci komputerowych i Internetu, następujących towarów:
urządzenia terapeutyczne i wspomagające przystosowane dla osób
niepełnosprawnych, urządzenia do masażu, urządzenia, przyrządy
i artykuły do opieki nad niemowlętami, urządzenia, przyrządy i artykuły związane z aktywnością seksualną, urządzenia i przyrządy do fizjoterapii, aparaty do ochrony słuchu, artykuły do karmienia i smoczki, akcesoria wspomagające współżycie seksualne, usługi w zakresie
sprzedaży detalicznej, w tym za pośrednictwem sieci komputerowych i Internetu, następujących towarów: aparaty i instrumenty medyczne i weterynaryjne, meble i pościel do celów medycznych, sprzęt
do przenoszenia pacjentów, odzież medyczna, protezy i sztuczne implanty, artykuły ortopedyczne i przyrządy ułatwiające poruszanie się,
artykuły antykoncepcyjne, gadżety erotyczne, akcesoria wspomagające współżycie seksualne, usługi w zakresie sprzedaży detalicznej,
w tym za pośrednictwem sieci komputerowych i Internetu, następujących towarów: urządzenia i instalacje do oświetlania, ogrzewania,
chłodzenia, wytwarzania pary, gotowania, suszenia, wentylacji, zaopatrzenia w wodę oraz do celów sanitarnych, przewody i urządzenia
do transportu gazów spalinowych, urządzenia do opalania się, instalacje i urządzenia sanitarne, sprzęt do zaopatrywania w wodę i sanitacji, palniki, bojlery i podgrzewacze, usługi w zakresie sprzedaży detalicznej, w tym za pośrednictwem sieci komputerowych i Internetu,
następujących towarów: oświetlenie i reflektory oświetleniowe,
sprzęt do gotowania, podgrzewania, chłodzenia i konserwowania,
do żywności i napojów, kominki, filtry do użytku przemysłowego i domowego, instalacje do obróbki przemysłowej, urządzenia do ogrzewania i suszenia do użytku osobistego, instalacje i urządzenia do suszenia, instalacje i urządzenia do chłodzenia i zamrażania, usługi
w zakresie sprzedaży detalicznej, w tym za pośrednictwem sieci komputerowych i Internetu, następujących towarów: akcesoria zabezpieczające i do regulacji instalacji wodnych i gazowych, instalacje jądrowe, instalacje i urządzenia do ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji
i oczyszczania powietrza, zapalniczki i zapalarki, pojazdy i środki
transportu, urządzenia służące do poruszania się na lądzie, w powietrzu lub wodzie, części i akcesoria do pojazdów, broń palna, amunicja
i pociski, materiały wybuchowe, usługi w zakresie sprzedaży detalicznej, w tym za pośrednictwem sieci komputerowych i Internetu, następujących towarów: sztuczne ognie, metale szlachetne, ich stopy, wyroby jubilerskie, kamienie szlachetne i półszlachetne, perły oraz
ich imitacje, przyrządy zegarmistrzowskie i chronometryczne, posągi
i figurki wykonane z lub pokryte szlachetnymi i półszlachetnymi metalami lub kamieniami i ich imitacjami, ozdoby wykonane z lub pokryte szlachetnymi i półszlachetnymi metalami lub kamieniami
i ich imitacjami, usługi w zakresie sprzedaży detalicznej, w tym za pośrednictwem sieci komputerowych i Internetu, następujących towarów: pudełka na biżuterię i pudełka na zegarki, kółka na klucze i breloczki oraz zawieszki do nich, monety, instrumenty muzyczne,
statywy do nut i stojaki do instrumentów muzycznych, batuty dyrygenckie, papier i karton, druki, materiały introligatorskie, fotografie,
artykuły piśmienne i biurowe, z wyjątkiem mebli, kleje do celów biurowych lub domowych, usługi w zakresie sprzedaży detalicznej,
w tym za pośrednictwem sieci komputerowych i Internetu, następujących towarów: materiały do rysowania i materiały dla artystów,
pędzle do malowania, materiały szkoleniowe i dydaktyczne, arkusze,
folie i torby z tworzyw sztucznych do owijania i pakowania, czcionki
drukarskie, matryce do druku ręcznego, dzieła sztuki oraz figurki z papieru i kartonu, modele architektoniczne, materiały i środki dla artystów i do dekoracji, materiały filtracyjne z papieru, usługi w zakresie
sprzedaży detalicznej, w tym za pośrednictwem sieci komputerowych i Internetu, następujących towarów: torebki oraz artykuły
do pakowania i przechowywania z papieru, kartonu lub tworzyw
sztucznych, materiały piśmienne i wyposażenie edukacyjne, kleje
do materiałów papierniczych lub do użytku domowego, materiały
drukowane, spinacze do pieniędzy, jednorazowe produkty papierowe, książki, komiksy, nagrane oprogramowanie gier komputerowych,
kody do gier, usługi w zakresie sprzedaży detalicznej, w tym za pośrednictwem sieci komputerowych i Internetu, następujących towarów: muzyka, filmy i inne rodzaje elektronicznych publikacji tekstowych i obrazowych utrwalone na nośnikach, karty podarunkowe,
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nieprzetworzone i półprzetworzone kauczuk, gutaperka, guma,
azbest, mika i imitacje tych materiałów, tworzywa sztuczne i żywice
w wytłoczonej formie do użytku w produkcji, materiały uszczelniające, wypełniające i izolacyjne, elastyczne rury, rurki i przewody giętkie,
usługi w zakresie sprzedaży detalicznej, w tym za pośrednictwem sieci komputerowych i Internetu, następujących towarów: niemetalowe
plomby, uszczelki i wypełnienia, artykuły i materiały izolacyjne i zabezpieczające, skóra i imitacje skóry, skóry zwierzęce, walizy, torby
podróżne, torby, portfele i inne artykuły służące do przenoszenia,
parasolki i parasole, laski, bicze, uprzęże i wyroby rymarskie, obroże,
smycze i ubrania dla zwierząt, kijki marszowe i trekkingowe, usługi
w zakresie sprzedaży detalicznej, w tym za pośrednictwem sieci komputerowych i Internetu, następujących towarów: materiały niemetalowe, do użytku w budownictwie, rury sztywne, niemetalowe,
do użytku w budownictwie, asfalt, smoła i bitumy, budynki przenośne, niemetalowe, pomniki niemetalowe, statuetki i dzieła sztuki wykonane z takich materiałów, jak kamień, beton i marmur, meble i akcesoria meblowe wyposażenia domu, lustra, ramki obrazów, pojemniki,
niemetalowe, do przechowywania lub transportu, usługi w zakresie
sprzedaży detalicznej, w tym za pośrednictwem sieci komputerowych i Internetu, następujących towarów: nieprzetworzone lub półprzetworzone kość, róg, fiszbin lub macica perłowa, muszle, pianka
morska, żółty bursztyn, budy, kojce i legowiska dla zwierząt domowych, kosze niemetalowe, beczki i beczułki niemetalowe, trumny
i urny pogrzebowe, skrzynki na listy niemetalowe, zamknięcia do pojemników niemetalowe, skrzynie kratowe i palety, niemetalowe, manekiny, manekiny krawieckie, usługi w zakresie sprzedaży detalicznej,
w tym za pośrednictwem sieci komputerowych i Internetu, następujących towarów: drabiny i ruchome schody niemetalowe, przybory
oraz pojemniki kuchenne i gospodarstwa domowego, przybory kuchenne i zastawa stołowa z wyjątkiem widelców, noży i łyżek, grzebienie i gąbki, pędzle (z wyjątkiem pędzli malarskich), materiały
do wytwarzania pędzli, sprzęt do czyszczenia, nieprzetworzone lub
półprzetworzone szkło, z wyjątkiem szkła stosowanego w budownictwie, usługi w zakresie sprzedaży detalicznej, w tym za pośrednictwem sieci komputerowych i Internetu, następujących towarów: wyroby szklane, porcelanowe i ceramiczne, statuetki, figurki, tabliczki
i dzieła sztuki wykonane z takich materiałów, jak porcelana, terakota
lub szkło, szkło nieprzetworzone i półprzetworzone, będące półproduktem, artykuły ogrodnicze, przybory do użytku domowego
do czyszczenia, szczotki i materiały do wytwarzania szczotek, zastawa stołowa, przybory kuchenne i pojemniki, usługi w zakresie sprzedaży detalicznej, w tym za pośrednictwem sieci komputerowych i Internetu, następujących towarów: przybory kosmetyczne i toaletowe,
artykuły dla zwierząt, artykuły do pielęgnacji odzieży i obuwia, liny
i sznury, sieci, namioty i plandeki, markizy z materiałów tekstylnych
lub syntetycznych, żagle, torby do transportu i przechowywania materiałów luzem, materiały na obicia, do wyściełania i wypełniania,
z wyjątkiem papieru, tektury, gumy lub tworzyw sztucznych, usługi
w zakresie sprzedaży detalicznej, w tym za pośrednictwem sieci komputerowych i Internetu, następujących towarów: nieprzetworzone
tekstylne materiały włókiennicze i ich zamienniki, przędza i nici dla
włókiennictwa, tekstylia i imitacje tekstyliów, bielizna stołowa i pościelowa, zasłony z materiałów tekstylnych lub tworzyw sztucznych,
tkaniny, odzież, obuwie, nakrycia głowy, koronki, sploty i hafty oraz
wstążki i kokardy pasmanteryjne, guziki, haczyki i oczka, szpilki i igły,
sztuczne kwiaty, usługi w zakresie sprzedaży detalicznej, w tym
za pośrednictwem sieci komputerowych i Internetu, następujących
towarów: ozdoby do włosów, sztuczne włosy, dodatki do odzieży, artykuły do szycia i ozdobne artykuły tekstylne, ozdoby do włosów,
wałki do włosów, artykuły do upinania włosów oraz peruki i sztuczne
włosy, sztuczne owoce, warzywa i kwiaty, zawieszki (nie biżuteria ani
nie do kluczy, kółek lub łańcuszków), igły i szpilki entomologiczne,
usługi w zakresie sprzedaży detalicznej, w tym za pośrednictwem sieci komputerowych i Internetu, następujących towarów: dywany,
chodniki (kilimy), maty i słomianki, linoleum i inne materiały do pokrywania podłóg, draperie ścienne, nietekstylne, pokrycia ścian i sufitów, usługi w zakresie sprzedaży detalicznej, w tym za pośrednictwem sieci komputerowych i Internetu, następujących towarów: gry,
zabawki i przedmioty do zabawy, sprzęt do gier wideo, artykuły gimnastyczne i sportowe, ozdoby choinkowe, artykuły i sprzęt sportowy,
dekoracje świąteczne i sztuczne choinki, wyposażenie placów zabaw
i wesołych miasteczek, usługi w zakresie sprzedaży detalicznej, w tym
za pośrednictwem sieci komputerowych i Internetu, następujących
towarów: mięso, ryby, drób, dziczyzna, ekstrakty mięsne, konserwo-
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wane, mrożone, suszone i gotowane owoce i warzywa, galaretki, dżemy, kompoty, jaja, mleko, ser, masło, jogurt i inne produkty mleczne,
oleje i tłuszcze jadalne, mięso i wędliny, ryby, owoce morza i mięczaki,
nieżywe, nabiał i substytuty nabiału, jaja ptasie i produkty z jaj, oleje
i tłuszcze jadalne, przetworzone owoce, warzywa i grzyby (w tym
orzechy i nasiona roślin strączkowych), usługi w zakresie sprzedaży
detalicznej, w tym za pośrednictwem sieci komputerowych i Internetu, następujących towarów: zupy i wywary, ekstrakty mięsne, przetworzone owady i larwy, naturalne i sztuczne osłonki do kiełbas, usługi w zakresie sprzedaży detalicznej, w tym za pośrednictwem sieci
komputerowych i Internetu, następujących towarów: kawa, herbata,
kakao, kawa nienaturalna i namiastki tych towarów, ryż, makaron
i kluski, tapioka i sago, mąka i produkty zbożowe, chleb, wyroby cukiernicze i słodycze, czekolada, lody, sorbety i inne jadalne lody, cukier, miód, melasa (syropy), drożdże, proszek do pieczenia, sól, przyprawy, przyprawy korzenne, zioła suszone, ocet, sosy i inne przyprawy,
lód (zamrożona woda), usługi w zakresie sprzedaży detalicznej, w tym
za pośrednictwem sieci komputerowych i Internetu, następujących
towarów: dodatki smakowe, wypieki, cukry, naturalne słodziki, polewy cukiernicze i nadzienia, produkty pszczele, lód, lody spożywcze,
mrożone jogurty i sorbety, ziarna przetworzone, skrobia i wyroby
z tych towarów, preparaty do pieczenia i drożdże, usługi w zakresie
sprzedaży detalicznej, w tym za pośrednictwem sieci komputerowych i Internetu, następujących towarów: surowe i nieprzetworzone
produkty rolne, ogrodnicze, leśne i z zakresu akwakultury, surowe
i nieprzetworzone ziarna i nasiona, świeże owoce i warzywa, świeże
zioła, naturalne rośliny i kwiaty, cebulki, rozsady i nasiona do sadzenia, żywe zwierzęta, organizmy do hodowli, żywność i napoje dla
zwierząt, słód, płody rolne i z akwakultury, produkty ogrodnicze i leśne, usługi w zakresie sprzedaży detalicznej, w tym za pośrednictwem sieci komputerowych i Internetu, następujących towarów: karmy i pasze dla zwierząt, ściółka dla zwierząt, piwo i produkty
piwowarskie, napoje bezalkoholowe, wody mineralne i gazowane,
napoje owocowe i soki owocowe, syropy i inne bezalkoholowe preparaty do produkcji napojów, napoje alkoholowe, z wyjątkiem piwa,
preparaty alkoholowe do sporządzania napojów, usługi w zakresie
sprzedaży detalicznej, w tym za pośrednictwem sieci komputerowych i Internetu, następujących towarów: tytoń i substytuty tytoniu,
papierosy i cygara, papierosy elektroniczne i rozpylacze doustne dla
palaczy, przybory dla palaczy, zapałki, obsługa zleceń zakupów, pomoc w zakupie towarów i usług oraz w zaopatrywaniu w towary
i usługi na rzecz osób trzecich, obsługa targów on-line w celu nabywania, sprzedawania i/lub wymiany towarów, usług i/lub nieruchomości, usługi w dziedzinie porównywania cen, usługi w zakresie porównywania i omawiania produktów/usług, przygotowywanie
i rozpowszechnianie informacji dotyczących cech charakterystycznych, jakości i cen towarów, obsługa aukcji, organizowanie i prowadzenie sprzedaży aukcyjnej, w tym za pośrednictwem sieci komputerowych i Internetu, obsługa programów lojalnościowych, kompilacja
on-line komputerowych baz danych i baz komputerowych przeszukiwalnych on-line w dziedzinie serwisów społecznościowych, informacja, doradztwo i konsultacje dotyczące wyżej wymienionych usług,
usługi informacyjne dotyczące wyżej wymienionych usług, komputerowe bazy danych (pozyskiwanie danych do-), 42 oprogramowanie
komputerowe jako usługa (SaaS), oprogramowanie komputerowe
jako usług (SaaS) w zakresie obsługiwania sklepów online.

(111) 332401
(220) 2019 12 23
(210) 508413
(151) 2020 10 14
(441) 2020 02 24
(732) MAJKA MARIUSZ PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNOHANDLOWE DINO-M. MAJKA WYTWÓRNIA GALANTERII DLA
ZWIERZĄT, Zawonia (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DINO M. MAJKA
(540)

(591) czerwony, czarny
(531) 03.01.08, 26.04.01, 27.05.01, 29.01.12
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(510), (511) 18 galanteria dla zwierząt domowych, smycze, smycze
skórzane, smycze gumowane, obroże, obroże skórzane, obroże
przeciw insektom, elektroniczne obroże dla zwierząt domowych, kagańce, kagańce skórzane, szelki dla psów, linki z regulacją długości
do prowadzenia zwierząt domowych, okrycia i odzież dla zwierząt
domowych, gryzaki dla zwierząt domowych bawełniane, gryzaki dla
zwierząt domowych ze skóry surowej.

(111) 332402
(220) 2019 12 23
(210) 508417
(151) 2020 10 16
(441) 2020 02 10
(732) GREL-SĘBA ANNA SEBADENT GABINETY DENTYSTYCZNE,
Zalasewo (PL)
(540) (znak słowny)
(540) SEBADENT
(510), (511) 44 usługi dentystyczne.
(111) 332403
(220) 2019 12 25
(151) 2020 10 13
(441) 2020 02 10
(732) POWER PROFIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Power Profit
(540)

(210) 508429

(591) czarny, niebieski, zielony, pomarańczowy
(531) 29.01.14, 27.05.01, 26.01.02, 26.01.16, 26.11.25
(510), (511) 35 sprzedaż detaliczna lub hurtowa instalacji fotowoltaicznych, 37 montaż instalacji fotowoltaicznych, konserwacja, naprawa i odnowa urządzeń i instalacji fotowoltaicznych.
(111) 332404
(220) 2019 12 26
(151) 2020 10 13
(441) 2020 02 10
(732) LASER STUDIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LASERSTUDIO
(540)

(210) 508431

(591) czarny, szary, biały, niebieski
(531) 26.03.04, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 6 panele metalowe, szyldy metalowe, metalowe szyldy reklamowe, figurki, statuetki z metali nieszlachetnych, statuetki
wykonane ze stopów metali nieszlachetnych, statuetki wykonane
z brązu, płyty pamiątkowe metalowe, rzeźbione puchary pamiątkowe wykonane z metali nieszlachetnych, 14 spinki do mankietów,
ozdobne wpinki do klapy, broszki jako biżuteria, medale, odznaki pamiątkowe, odznaki wpinane w klapę z metali szlachetnych, odznaki
z metali szlachetnych, statuetki wykonane z metali półszlachetnych,
statuetki z kamieni szlachetnych, statuetki wykonane z kamieni półszlachetnych, statuetki z metali szlachetnych i ich stopów, statuetki
z metali szlachetnych, wpinki do klapy jako biżuteria, medale pamiątkowe, tarcze pamiątkowe z metali szlachetnych, 20 szyldy reklamowe z tworzyw sztucznych, szyldy reklamowe z drewna, szyldy
z drewna lub tworzyw sztucznych, tabliczki znamionowe, niemetalowe, statuetki wykonane z żywic syntetycznych, statuetki z bursz-

165

tynu, ozdobne statuetki wykonane z drewna, 26 ozdobne plakietki,
plakietki do noszenia, nie z metali szlachetnych, broszki jako dodatki
do ubrań, emblematy wyszywane.

(111) 332405
(220) 2019 12 26
(210) 508432
(151) 2020 10 13
(441) 2020 02 10
(732) GURGUL MARIUSZ PIANOFORTE AGENCJA ARTYSTYCZNA,
Wrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PIANOFORTE
(540)

(531) 27.05.01, 27.05.17
(510), (511) 6 metalowe pawilony targowe, 15 akordeony, automaty
perkusyjne, bandoneony, drewniane dęte instrumenty muzyczne,
elektroniczne syntezatory jako instrumenty muzyczne, elektroniczne urządzenia muzyczne do instruktażu, elektroniczne urządzenia
muzyczne do ćwiczenia, elektryczne instrumenty muzyczne, instrumenty blaszane, instrumenty dęte, instrumenty elektroniczne, elektroniczne sterowane komputerowo urządzenia muzyczne, instrumenty dęte blaszane, instrumenty dęte drewniane, instrumenty
muzyczne dęte, instrumenty muzyczne dla dzieci, instrumenty muzyczne sterowane przy pomocy mikroprocesora, instrumenty muzyczne zawierające urządzenia do modyfikowania sygnałów dźwiękowych, instrumenty muzyczne zawierające układy do modyfikacji
sygnałów dźwiękowych, muzyczne instrumenty perkusyjne, instrumenty strunowe, języczki, katarynki, muzyczne instrumenty perkusyjne, czelesty, elektroniczne keyboardy jako instrumenty muzyczne,
elektryczne keyboardy jako instrumenty muzyczne, fisharmonie, fortepiany, klawiszowe instrumenty muzyczne, klawesyny, organy, pianina, pianole, akustyczne basy, altówki, bałałajki jako strunowe instrumenty muzyczne, bandżo, basy jako instrumenty muzyczne,
cymbały, cytry, elektryczne gitary basowe, gitary, gitary akustyczne,
gitary basowe, gitary elektryczne, harfy, instrumenty strunowe uderzane, kontrabasy, liry, lutnie, mandole, mandoliny, 19 stoiska targowe, pawilony targowe, niemetalowe pawilony targowe, 25 odzież,
odzież damska, odzież męska, odzież dziecięca, odzież dziewczęca,
swetry, topy, odzież wierzchnia dla kobiet i mężczyzn, odzież
wierzchnia dla dziewcząt i chłopców, odzież wierzchnia dla dzieci,
odzież sportowa, odzież wieczorowa, odzież treningowa, odzież
do spania, sukienki, suknie, t-shirty, koszulki, bluzy, bluzki, spódnice,
koszule, spodnie, bielizna damska, bielizna męska, bielizna dziecięca,
kurtki, skarpetki, 28 sprzęt sportowy, sprzęt do treningów sportowych, artykuły gimnastyczne i sportowe, deski do uprawiania sportów wodnych, drążki do ćwiczeń, drążki do hantli do podnoszenia
ciężarów, dyski sportowe, ekspandery do klatki piersiowej, ergometry wioślarskie, gryfy do hantli do podnoszenia ciężarów, hantle
do podnoszenia ciężarów, hantle kettlebell, kije do gier, kosze do gry
w koszykówkę, ławki do użytku sportowego, łyżworolki, łyżwy, maszyny do ćwiczeń sprawnościowych, maszyny do ćwiczeń fizycznych
wyposażone w ciężarki, narty, piłki do ćwiczeń, piłki jako sprzęt sportowy, platformy do ćwiczeń, płetwy do nurkowania, przyrządy gimnastyczne, przyrządy stosowane do ćwiczeń fizycznych, rakiety
do tenisa, rakiety do squasha, rękawice do gier, siatki do celów sportowych, stacjonarne rowery treningowe, sprzęt do ćwiczeń fizycznych obsługiwany ręcznie, sprzęt do ćwiczeń fizycznych w pomieszczeniach, taśmy do ćwiczeń, trenażery eliptyczne, urządzenia
do ćwiczeń fizycznych, worki treningowe, 35 marketing imprez i wydarzeń, organizowanie imprez w celach handlowych i reklamowych,
organizacja i przeprowadzanie wystaw w ramach targów handlowych, organizacja wystaw dla biznesu lub handlu, organizacja wystaw kwiatów i roślin do celów handlowych lub reklamowych, organizacja wystaw w celach reklamowych, organizowanie
i przeprowadzanie wystaw handlowych, organizowanie i prowadzenie targów i wystaw w celach handlowych, organizowanie i prowadzenie targów i wystaw w celach reklamowych, organizowanie i prowadzenie wystaw w celach handlowych, organizowanie targów
handlowych, organizowanie imprez, wystaw, targów i pokazów
do celów handlowych, promocyjnych i reklamowych, planowanie
i prowadzenie targów handlowych, wystaw i prezentacji w celach
gospodarczych i reklamowych, organizowanie wystaw i targów
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w celach handlowych i reklamowych, promowanie i przeprowadzanie targów handlowych, promocja targów do celów handlowych,
organizacja wystaw w celach handlowych lub reklamowych, przygotowywanie wystaw w celach biznesowych, prowadzenie, przygotowywanie i organizowanie pokazów handlowych i targów handlowych w celach komercyjnych i reklamowych, prowadzenie pokazów
w zakresie działalności gospodarczej, prowadzenie wystaw w celach
biznesowych, organizacja targów handlowych, organizowanie targów i wystaw, usługi w zakresie zarządzania targami, organizowanie
targów handlowych w celach reklamowych, usługi organizowania
targów i wystaw handlowych, organizowanie targów w celach handlowych lub reklamowych, prowadzenie wystaw w ramach wirtualnych targów handlowych online, organizowanie targów i wystaw
w celach handlowych lub reklamowych, organizowanie wystaw i targów w celach biznesowych i promocyjnych, organizowanie wystaw
i targów w celach handlowych lub reklamowych, organizowanie
i prowadzenie targów w celach handlowych lub reklamowych, sprzedaż detaliczna lub hurtowa instrumentów muzycznych, sprzętu
sportowego, odzieży, 37 instalowanie stoisk targowych, budowa stoisk i sklepów targowych, instalowanie konstrukcji tymczasowych
na targi handlowe, budowa stoisk na targach handlowych i wystawach, usługi instalacji komputerów, instalacja systemów komputerowych, instalacja sieci komputerowych, modernizowanie sprzętu
komputerowego, instalacja sprzętu komputerowego do systemów
komputerowych, konserwacja i naprawa sieci komputerowych, konserwacja i naprawa sprzętu komputerowego, usługi diagnostyczno-konserwacyjne w zakresie komputerów, usługi doradcze w zakresie
instalacji komputerów, aktualizacja komputerowego sprzętu sieciowego i telekomunikacyjnego, diagnostyczne usługi konserwacyjne
w zakresie drukarek komputerowych, usługi konsultacyjne związane
z instalacją, konserwacją i naprawą sprzętu komputerowego, 41 imprezy kulturalne, przeprowadzanie imprez sportowych, organizowanie imprez rekreacyjnych, organizowanie imprez muzycznych, publikacja kalendarzy imprez, organizowanie imprez tanecznych,
planowanie specjalnych imprez, planowanie i przeprowadzanie imprez rozrywkowych, organizacja i przeprowadzanie imprez szkoleniowych, organizowanie imprez rozrywkowych i kulturalnych, prowadzenie imprez rozrywkowych, prowadzenie imprez kulturalnych,
rezerwacja biletów na imprezy rozrywkowe, rezerwacja miejsc na imprezy rozrywkowe, usługi rozrywkowe w postaci organizacji społecznych imprez rozrywkowych, usługi rozrywkowe w postaci organizowania społecznych imprez rozrywkowych, organizowanie imprez
w celach kulturalnych, rozrywkowych i sportowych wynajem sprzętu
do użytku na imprezach sportowych, usługi agencji sprzedaży biletów na imprezy rozrywkowe, usługi doradcze w zakresie organizowania imprez sportowych, 42 projektowanie systemów informatycznych, testowanie sprzętu informatycznego, usługi doradztwa
informatycznego, usługi konsultacyjne dotyczące komputerów i informatyki, usługi podmiotów zewnętrznych w dziedzinie informatyki, usługi w zakresie ochrony, bezpieczeństwa i odzyskiwania systemów informatycznych, dostarczanie specjalistycznych raportów
w zakresie informatyki, usługi w zakresie technologii informacyjnych,
usługi komputerowe, inżynieria komputerowa, usługi diagnostyki
komputerowej, opracowywanie sieci komputerowych, utrzymywanie zapisów komputerowych, aktualizacja programów komputerowych, integracja oprogramowania komputerowego, testowanie
sprzętu komputerowego, odzyskiwanie danych komputerowych,
badania technologiczne dotyczące komputerów, kompresja cyfrowa
komputerowych danych, usługi monitorowania systemów komputerowych, projektowanie komputerowych baz danych, instalacja, konserwacja i naprawa oprogramowania komputerowego dla systemów
komputerowych, usługi informacyjne w zakresie komputerów, projektowanie komputerów dla osób trzecich, profesjonalne doradztwo
w dziedzinie komputerów, doradztwo w zakresie bezpieczeństwa
komputerów, udzielanie informacji na temat komputerów, doradztwo techniczne dotyczące obsługi komputerów, usługi w zakresie
grafiki komputerowej, diagnozowanie błędów w oprogramowaniu
komputerowym, usługi w zakresie sieci komputerowej, konfiguracja
systemów i sieci komputerowych, doradztwo dotyczące rozwijania
systemów komputerowych, integracja systemów i sieci komputerowych, usługi w zakresie ochrony antywirusowej komputerów, usługi
zdalnego tworzenia kopii zapasowych komputera, usługi doradcze
w zakresie sieci komputerowych, doradztwo związane z odzyskiwaniem danych komputerowych, tworzenie i utrzymywanie stron internetowych na rzecz osób trzecich, usługi tworzenia kopii zapasowych
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w zakresie danych z komputerowych dysków twardych, monitorowanie systemów komputerowych w celu wykrywania nieautoryzowanego dostępu lub naruszeń bezpieczeństwa danych, pisanie na zamówienie programów komputerowych, oprogramowania i kodu
do tworzenia stron internetowych, usługi w zakresie dostosowywania oprogramowania komputerowego do potrzeb klienta, ocena wydajności systemów komputerowych w oparciu o test wzorcowy, analizowanie zagrożeń dla bezpieczeństwa komputerowego w celu
ochrony danych, monitoring systemów komputerowych przy użyciu
dostępu zdalnego, monitorowanie systemów komputerowych
w celu wykrywania awarii, diagnozowanie problemów ze sprzętem
komputerowym przy użyciu oprogramowania, doradztwo i konsultacje w zakresie sprzętu komputerowego, 43 udostępnianie obiektów i sprzętu na targi i wystawy, usługi cateringu specjalizującego się
w ręcznym krojeniu szynki podczas targów, degustacji i imprez publicznych, świadczenie usług kateringowych obejmujących żywność
i napoje w obiektach na targi i wystawy.

(111) 332406
(220) 2019 12 26
(210) 508433
(151) 2020 10 13
(441) 2020 03 09
(732) VAN PUR SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DOBRZE UWARZONE ŁOMŻA PIWO Polskie Ale WODA SŁÓD
CHMIEL
(540)

(591) biały, czarny, czerwony, szary, złoty, jasnoczerwony
(531) 05.11.15, 03.04.07, 26.01.01, 26.01.15, 26.11.02, 26.11.08,
27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 32 piwo.
(111) 332407
(220) 2019 12 27
(210) 508511
(151) 2020 10 14
(441) 2020 06 01
(732) ART DENTAL-I.WOJTOWICZ I M.WOJTOWICZ SPÓŁKA JAWNA,
Piaseczno (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) leczymy nie tylko zęby
(540)

(531) 02.01.17, 02.01.23, 27.05.01
(510), (511) 44 usługi w zakresie opieki zdrowotnej dla ludzi, usługi
w zakresie higieny i pielęgnacji urody ludzi, ambulatoryjna opieka medyczna, analizy medyczne do diagnostyki i leczenia ludzi,
badania medyczne, badania medyczne w celach diagnostycznych
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lub leczenia, badania rentgenowskie w celach medycznych, badania w zakresie diagnozy stanu zdrowia, dopasowywanie protez,
doradztwo związane ze stomatologią, doradztwo w zakresie diety i odżywiania się, doradztwo w zakresie dietetyki i odżywiania,
doradztwo w zakresie pomocy medycznej świadczone przez lekarzy i wykwalifikowany personel medyczny, fizjoterapia, kliniki medyczne, konsultacje dentystyczne, konsultacje medyczne, masaże,
ochrona zdrowia, opieka medyczna i analizy związane z leczeniem
pacjenta, opieka medyczna i zdrowotna, opieka zdrowotna w zakresie masaży terapeutycznych, opracowywanie indywidualnych
programów rehabilitacji fizycznej, pomoc stomatologiczna, stomatologia kosmetyczna, świadczenie usług medycznych, usługi
czyszczenia zębów, usługi dentystyczne, usługi doradcze dotyczące implantów protetycznych, usługi doradcze w zakresie dietetyki,
usługi doradcze związane z dietą, usługi doradztwa dietetycznego
[medyczne], usługi doradztwa żywieniowego, usługi fizjoterapii,
usługi indywidualnych konsultacji medycznych świadczone dla
pacjentów, usługi kliniki dentystycznej, usługi lekarskie, usługi
medyczne, usługi medyczne w zakresie leczenia chorób ciała ludzkiego, usługi medyczne w zakresie oceny stanu zdrowia, usługi
medyczne w zakresie leczenia przewlekłego bólu, usługi ortodontyczne, usługi opieki medycznej, usługi opieki zdrowotnej, usługi
pomocy medycznej, usługi rentgenowskie, usługi świadczone
przez dietetyków, usługi w zakresie wybielania zębów, wykonywanie badań medycznych, zabiegi higieniczne dla ludzi, zabiegi terapeutyczne dla ciała, zabiegi terapeutyczne dla twarzy.

(111) 332408
(220) 2019 12 27
(210) 508514
(151) 2020 10 12
(441) 2020 02 17
(732) NEWATER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wrocław (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Newater – Przywracamy wodę naturze
(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,
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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 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.
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(111) 332409
(220) 2019 12 29
(210) 508522
(151) 2020 10 12
(441) 2020 02 17
(732) MAŁECKI WOJCIECH FOOTBALL MASTERS, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FOOTBALL FM MASTERS
(540)
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finansowania rozbudowy nieruchomości, ocena i wycena nieruchomości, administrowanie sprawami finansowymi dotyczącymi nieruchomości, udzielanie informacji dotyczących wyceny nieruchomości, doradztwo w dziedzinie zakupu nieruchomości, organizowanie
umów pożyczki pod zastaw nieruchomości, nabywanie nieruchomości na rzecz osób trzecich, organizowanie umów dzierżawy i najmu
nieruchomości, usługi bankowości inwestycyjnej w zakresie nieruchomości, wynajmowanie i sprzedaż mieszkań.

(591) czarny, czerwony, biały
(531) 26.01.01, 26.01.18, 27.05.01, 27.05.19, 29.01.13
(510), (511) 35 usługi menedżerskie dla sportowców, zarządzanie
na rzecz zawodowych sportowców, promowanie zawodów i wydarzeń sportowych, zarządzanie promocyjne na rzecz osobistości sportowych, zarządzanie biznesowe na rzecz zawodowych sportowców,
zarządzanie działalnością gospodarczą dotyczące osobistości świata
sportu, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie artykułów sportowych,
usługi sprzedaży detalicznej w zakresie artykułów sportowych, usługi agencji w zakresie promowania osobistości świata sportu, usługi
sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem sportowym, usługi sprzedaży hurtowej w związku ze sprzętem sportowym, usługi
sprzedaży detalicznej w związku z artykułami sportowymi, usługi
sprzedaży hurtowej w związku z artykułami sportowymi, promowanie towarów i usług w formie sponsorowania wydarzeń sportowych.

(111) 332412
(220) 2019 12 30
(210) 508575
(151) 2020 10 12
(441) 2020 02 10
(732) JAŻDŻEJEWSKA MARTYNA MAGDALENA, Chojnice (PL)
(540) (znak słowny)
(540) BRANDBERRY
(510), (511) 35 agencje reklamowe, usługi public relations, usługi
marketingowe, reklama, reklama online za pośrednictwem sieci
komputerowej, reklama zewnętrzna, reklamy radiowe, reklamy telewizyjne, doradztwo w zakresie strategii komunikacyjnych public relations, doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych w reklamie, outsourcing [doradztwo biznesowe], projektowanie materiałów
reklamowych, pisanie scenariuszy do celów reklamowych, tworzenie
tekstów reklamowych, publikowanie tekstów reklamowych, wynajem czasu reklamowego we wszystkich środkach przekazu, badania
opinii publicznej, badania rynkowe, badania dotyczące działalności
gospodarczej, doradztwo w zakresie zarządzania biznesem, produkcja filmów reklamowych, usługi komunikacji korporacyjnej.

(111) 332410
(220) 2019 12 30
(151) 2020 10 15
(441) 2020 05 04
(732) CZACZYK RAFAŁ VENDIGO, Osówiec (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Vendigo
(540)

(111) 332413
(220) 2019 12 30
(210) 508579
(151) 2020 10 16
(441) 2020 03 23
(732) Beijing Genki Forest Beverage Co., Ltd., Pekin (CN)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Rán Cha
(540)

(210) 508560

(591) biały, czerwony
(531) 29.01.12, 27.05.01, 11.03.04
(510), (511) 35 sprzedaż detaliczna lub hurtowa następujących towarów: dystrybutory wody, ekspresy do kawy, automaty sprzedające,
artykuły spożywcze, napoje, wynajem automatów sprzedających, 37
instalacja automatów sprzedających, naprawa lub konserwacja automatów sprzedających, 43 wynajem dystrybutorów wody, ekspresów
do kawy.
(111) 332411
(220) 2019 12 30
(210) 508565
(151) 2020 10 12
(441) 2020 02 10
(732) STEKERT WALDEMAR ATLANTIS INVEST, Opole (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GALERIA ATLANTIS
(540)

(591) czarny, zielony, niebieski, żółty, ciemnoniebieski, brązowy,
czerwony
(531) 29.01.15, 26.01.02, 26.01.05, 26.01.06, 27.05.01, 27.05.09,
27.05.10, 27.05.17
(510), (511) 36 dzierżawa nieruchomości [tylko nieruchomości], wynajem nieruchomości, wycena nieruchomości, administrowanie
nieruchomościami, zarządzanie portfelem nieruchomości, inwestowanie w nieruchomości, usługi kredytowania nieruchomości, usługi
nabywania nieruchomości, usługi finansowania zakupu nieruchomości, sprawy dotyczące nieruchomości, zarządzanie inwestycjami, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, usługi doradcze dotyczące
nieruchomości, usługi konsultacyjne dotyczące nieruchomości, wynajmowanie pomieszczeń biurowych [nieruchomości], zapewnienie

(531) 27.05.01, 28.19.99
(510), (511) 30 kawa, herbata, napoje na bazie herbaty, mrożona
herbata, cukier, miód, wyroby cukiernicze, owies łuskany, przekąski
na bazie zbóż, przekąski na bazie ryżu, ryż, chipsy [produkty zbożowe], makaron, krakersy, lody, jogurt mrożony [lody spożywcze], przyprawy, napoje na bazie kawy.
(111) 332414
(220) 2019 12 31
(210) 508598
(151) 2020 10 12
(441) 2020 03 09
(732) ALTOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Gniezno (PL)
(540) (znak słowny)
(540) MariaPaula
(510), (511) 8 sztućce i przybory do przygotowywania żywności będące nożami kuchennymi, przyborami do cięcia i mielenia, dopasowane
pudełka na sztućce, nieelektryczne otwieracze do puszek, pompki
ręczne do płynów, pompki próżniowe do wina, przybory do higieny
i pielęgnacji urody dla ludzi i zwierząt, 21 zastawa stołowa, przybory
kuchenne i pojemniki, artykuły kuchenne i gospodarstwa domowego
wykonane ze szkła, porcelitu, porcelany, kamionki, kryształu, ceramiki,
fajansu, z tworzyw sztucznych, z papieru, z drewna oraz ze stali nierdzewnej i emaliowanej, przybory i przyrządy do mycia, zamiatania,
szorowania, przybory do użytku domowego do czyszczenia, szczotki
i materiały do wytwarzania szczotek, statuetki, figurki, tabliczki i dzieła
sztuki wykonane z porcelany, terakoty lub szkła, zawarte w tej klasie,
butelki, butle, wyroby ceramiczne dla gospodarstwa domowego, formy do ciastek, cukiernice, czajniczki do herbaty, czajniki nieelektryczne, czary, deski do krojenia do kuchni, durszlaki, dzbanki, imbryki,
elementy podtrzymujące ruszt, emaliowane szkło, filiżanki, flaszeczki,
foremki do lodu, formy i foremki kuchenne, frytkownice nieelektryczne, rondelki, tygielki, rondle, garnki, brytfanny, pokrywki do garnków,
patelni, rondli, kubków, płytki zapobiegające kipieniu mleka, gasidła
do świec, gofrownice do ciast nieelektryczne, grille kuchenne, kandelabry, świeczniki, kapsle szklane, karafki, kieliszki, kieliszki do jajek, klosze do przykrywania masła, sera, sitka do konewek, korkociągi, kotły,
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koziołki pod noże na stół, kółka na serwetki, kryształ, kubki, kwarty,
kufle, lejki, łopatki, łyżki do mieszania, łyżki wazowe, łyżki cedzawki,
szumówki, chochle, majolika, ręczne urządzenia do mielenia, siekania
i prasowania, ręczne urządzenia do wytwarzania makaronów, manierki, maselniczki, menażki, miednice, mieszalniki nieelektryczne do celów domowych, blendery, mieszarki ręczne do sporządzania koktajli,
pałeczki do koktajli, obcinaki, pierścienie osuszające do wina, miseczki, miski, młynki do użytku domowego ręczne, naczynia, podkładki
na stół pod naczynia nie z papieru i nie z tkanin, dziobki do naczyń,
termosy do napojów, uchwyty na karty menu, tace, stoliki do użytku domowego, tace obrotowe, stoliki, talerze, tarki, termoizolacyjne
pojemniki na żywność, termosy, szkło opałowe, osłony na doniczki
nie z papieru, otwieracze do butelek, palniki do olejków zapachowych,
patelnie, patery, młynki do pieprzu ręczne, pieprzniczki, solniczki,
pipety do degustacji win, pochłaniacze dymu do użytku domowego, podgrzewacze butelek dla niemowląt nieelektryczne, pojemniki
do użytku w gospodarstwie domowym, porcelana, półmiski do jarzyn, prasy do czosnku, profitki, przykrywki do dań i potraw, pucharki
na owoce, pudełka na herbatę, kanapki, pudełka szklane, rożki do picia, salaterki, serwetniki, serwisy, sita, sitka do herbaty, słoiki na herbatniki, szklane słoje, spodeczki, stojaki do przypraw, stojaki stołowe
na gorące potrawy, wyroby szklane malowane, szklanki do napojów,
szkło mleczne, sztuczne jajka, szufelki lub urządzenia do zbierania
okruszyn ze stołu, szybkowary nieelektryczne, szyldy z porcelany lub
ze szkła, trzepaczki nieelektryczne, ubijaczki nieelektryczne do użytku domowego, urządzenia mieszające do domowego użytku, wałki
do ciasta domowego, wanienki dla niemowląt przenośne, wanienki
do prania, wazony, wazy do zup, wiaderka do kostek lodu, wiadra,
wyciskacze do owoców nieelektryczne do celów domowych, pojemniki na wykałaczki, wyroby garncarskie, 35 usługi reklamowe, usługi
zarządzania w działalności handlowej, administrowanie działalności
handlowej, prace biurowe, usługi w zakresie promocji towarów, usługi
organizowania targów i wystaw handlowych, organizowanie wystaw
i pokazy towarów w celach handlowych lub reklamowych lub w celach umożliwienia konsumentowi zapoznanie się z produktem i jego
zakupem, usługi promocji sprzedaży dla osób trzecich, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, reklama, zarządzanie sklepami, usługi sprzedaży towarów: artykuły kuchenne i gospodarstwa domowego
wykonane ze szkła, porcelitu, porcelany, kamionki, kryształu, ceramiki,
fajansu, z tworzyw sztucznych, z papieru, z drewna oraz ze stali nierdzewnej i emaliowanej, usługi sprzedaży towarów: statuetki, figurki, dzieła sztuki, ozdoby i dekoracje wykonane z porcelany, terakoty,
szkła drewna, wosku, gipsu, korka, trzciny, wikliny, rogu, kości, fiszbinu,
muszli, bursztynu, macicy perłowej, sepiolitu lub z tworzyw sztucznych, usługi sprzedaży towarów: zastawa stołowa, przybory kuchenne
i pojemniki, przybory i przyrządy do mycia i zamiatania oraz szorowania, przybory do użytku domowego do czyszczenia, szczotki i materiały do wytwarzania szczotek, butelki, butle, wyroby ceramiczne dla
gospodarstwa domowego, formy do ciastek, cukiernice, czajniczki
do herbaty, czajniki nieelektryczne, czary, deski do krojenia do kuchni,
durszlaki, dzbanki, imbryki, elementy podtrzymujące ruszt, emaliowane szkło, filiżanki, flaszeczki, foremki do lodu, formy i foremki kuchenne, frytkownice nieelektryczne, rondelki, tygielki, rondle, garnki,
brytfanny, pokrywki do garnków i patelni oraz rondli i kubków, płytki
zapobiegające kipieniu mleka, gasidła do świec, gofrownice do ciast
nieelektryczne, grille kuchenne, kandelabry, świeczniki, kapsle szklane, karafki, kieliszki, kieliszki do jajek, klosze do przykrywania masła lub
sera, sitka do konewek, korkociągi, kotły, koziołki pod noże na stół, kółka na serwetki, kryształ, kubki, kwarty, kufle, lejki, łopatki, łyżki do mieszania, łyżki wazowe, łyżki cedzawki, szumówki, chochle, majolika,
ręczne urządzenia do mielenia oraz siekania i prasowania, ręczne urządzenia do wytwarzania makaronów, manierki, maselniczki, menażki,
miednice, mieszalniki nieelektryczne do celów domowych, blendery,
mieszarki ręczne do sporządzania koktajli, pałeczki do koktajli, obcinaki, pierścienie osuszające do wina, miseczki, miski, młynki do użytku
domowego ręczne, naczynia, podkładki na stół pod naczynia, dziobki
do naczyń, termosy do napojów, uchwyty na karty menu, tace, stoliki
do użytku domowego, tace obrotowe, stoliki, talerze, tarki, termoizolacyjne pojemniki na żywność, termosy, szkło opałowe, osłony na doniczki, otwieracze do butelek, palniki do olejków zapachowych, patelnie, patery, młynki do pieprzu ręczne, pieprzniczki, solniczki, pipety
do degustacji win, pochłaniacze dymu do użytku domowego, podgrzewacze butelek dla niemowląt nieelektryczne, pojemniki do użytku w gospodarstwie domowym, porcelana, półmiski do jarzyn, prasy
do czosnku, profitki, przykrywki do dań i potraw, pucharki na owoce,
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pudełka na herbatę i kanapki, pudełka szklane, rożki do picia, salaterki,
serwetniki, serwisy stołowe, sita, sitka do herbaty, słoiki na herbatniki,
szklane słoje, spodeczki, stojaki do przypraw, stojaki stołowe na gorące potrawy, wyroby szklane malowane, szklanki do napojów, szkło
mleczne, sztuczne jajka, szufelki lub urządzenia do zbierania okruszyn
ze stołu, szybkowary nieelektryczne, szyldy z porcelany lub ze szkła,
trzepaczki nieelektryczne, ubijaczki nieelektryczne do użytku domowego, urządzenia mieszające do domowego użytku, wałki do ciasta
domowego, wanienki dla niemowląt przenośne, wanienki do prania,
wazony, wazy do zup, wiaderka do kostek lodu, wiadra, wyciskacze
do owoców nieelektryczne do celów domowych, pojemniki na wykałaczki, wyroby garncarskie syfony do wody gazowanej, spryskiwacze,
stojaki do suszenia prania, zapinki do bielizny, ścierki, rękawice do prac
domowych i ogrodowych, przybory toaletowe i kosmetyczne, gąbki
do celów domowych i gąbki toaletowe, wykałaczki, klamerki, klatki dla
zwierząt domowych, trzepaczki do dywanów, suszarki do bielizny, pułapki na myszy, kosze na śmieci i odpadki, zastawy stołowe, uchwyty
z tworzywa sztucznego do garnków i patelni oraz dzbanków i pojemników, obudowy tworzywowe do aparatów elektrycznych niskonapięciowych, deski do prasowania, pokrowce na deski do prasowania,
przybory i sprzęt kuchenny nieelektryczny.

(111) 332415
(220) 2019 12 31
(151) 2020 10 13
(441) 2020 02 17
(732) FINE BRANDS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Dobczyce (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) naturio Compot
(540)

(210) 508609

(531) 27.05.01
(510), (511) 32 napoje bezalkoholowe, napoje energetyzujące, napoje izotoniczne, napoje na bazie owoców lub warzyw, napoje orzeźwiające, bezalkoholowe wyciągi z owoców, drinki na bazie piwa,
napoje sportowe wzbogacane proteinami, napoje serwatkowe, soki,
sorbety jako napoje, syropy do napojów, owocowe nektary bezalkoholowe, koktajle bezalkoholowe, bezalkoholowe wyciągi z owoców,
smoothie.
(111) 332416
(220) 2019 12 31
(210) 508610
(151) 2020 10 12
(441) 2020 03 09
(732) ALTOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Gniezno (PL)
(540) (znak słowny)
(540) ALTOM
(510), (511) 8 sztućce i przybory do przygotowywania żywności będące nożami kuchennymi, przyborami do cięcia i mielenia, dopasowane
pudełka na sztućce, nieelektryczne otwieracze do puszek, pompki
ręczne do płynów, pompki próżniowe do wina, przybory do higieny
i pielęgnacji urody dla ludzi i zwierząt, 20 pojemniki, spinacze i uchwyty do nich, niemetalowe, korki do butelek, stojaki, kosze, beczki
i skrzynki do wina, regały do akcesoriów winiarskich, stoiska wystawowe do win, plansze, stoiska wystawowe i oznakowanie, niemetalowe,
meble i akcesoria meblowe wyposażenia domu, lustra, ramy obrazów,
statuetki, figurki, dzieła sztuki, ozdoby i dekoracje wykonane z drewna,
wosku, gipsu, korka, trzciny, wikliny, rogu, kości, fiszbinu, muszli, bursztynu, macicy perłowej, sepiolitu lub z tworzyw sztucznych, zawarte
w tej klasie, 35 usługi reklamowe, usługi zarządzania w działalności
handlowej, administrowanie działalności handlowej, prace biurowe,
usługi w zakresie promocji towarów, usługi organizowania targów
i wystaw handlowych, organizowanie wystaw i pokazy towarów w celach handlowych lub reklamowych lub w celach umożliwienia konsumentowi zapoznanie się z produktem i jego zakupem, usługi promocji
sprzedaży dla osób trzecich, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, reklama, zarządzanie sklepami, usługi sprzedaży towarów: ar-
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tykuły kuchenne i gospodarstwa domowego wykonane ze szkła, porcelitu, porcelany, kamionki, kryształu, ceramiki, fajansu, z tworzyw
sztucznych, z papieru, z drewna oraz ze stali nierdzewnej i emaliowanej, usługi sprzedaży towarów: statuetki, figurki, dzieła sztuki, ozdoby i dekoracje wykonane z porcelany, terakoty, szkła drewna, wosku,
gipsu, korka, trzciny, wikliny, rogu, kości, fiszbinu, muszli, bursztynu,
macicy perłowej, sepiolitu lub z tworzyw sztucznych, usługi sprzedaży
towarów: zastawa stołowa, przybory kuchenne i pojemniki, przybory
i przyrządy do mycia i zamiatania oraz szorowania, przybory do użytku domowego do czyszczenia, szczotki i materiały do wytwarzania
szczotek, butelki, butle, wyroby ceramiczne dla gospodarstwa domowego, formy do ciastek, cukiernice, czajniczki do herbaty, czajniki
nieelektryczne, czary, deski do krojenia do kuchni, durszlaki, dzbanki,
imbryki, elementy podtrzymujące ruszt, emaliowane szkło, filiżanki,
flaszeczki, foremki do lodu, formy i foremki kuchenne, frytkownice
nieelektryczne, rondelki, tygielki, rondle, garnki, brytfanny, pokrywki
do garnków i patelni oraz rondli i kubków, płytki zapobiegające kipieniu mleka, gasidła do świec, gofrownice do ciast nieelektryczne,
grille kuchenne, kandelabry, świeczniki, kapsle szklane, karafki, kieliszki, kieliszki do jajek, klosze do przykrywania masła lub sera, sitka
do konewek, korkociągi, kotły, koziołki pod noże na stół, kółka na serwetki, kryształ, kubki, kwarty, kufle, lejki, łopatki, łyżki do mieszania,
łyżki wazowe, łyżki cedzawki, szumówki, chochle, majolika, ręczne
urządzenia do mielenia oraz siekania i prasowania, ręczne urządzenia do wytwarzania makaronów, manierki, maselniczki, menażki,
miednice, mieszalniki nieelektryczne do celów domowych, blendery,
mieszarki ręczne do sporządzania koktajli, pałeczki do koktajli, obcinaki, pierścienie osuszające do wina, miseczki, miski, młynki do użytku
domowego ręczne, naczynia, podkładki na stół pod naczynia, dziobki
do naczyń, termosy do napojów, uchwyty na karty menu, tace, stoliki
do użytku domowego, tace obrotowe, stoliki, talerze, tarki, termoizolacyjne pojemniki na żywność, termosy, szkło opałowe, osłony na doniczki, otwieracze do butelek, palniki do olejków zapachowych, patelnie, patery, młynki do pieprzu ręczne, pieprzniczki, solniczki, pipety
do degustacji win, pochłaniacze dymu do użytku domowego, podgrzewacze butelek dla niemowląt nieelektryczne, pojemniki do użytku w gospodarstwie domowym, porcelana, półmiski do jarzyn, prasy
do czosnku, profitki, przykrywki do dań i potraw, pucharki na owoce,
pudełka na herbatę i kanapki, pudełka szklane, rożki do picia, salaterki,
serwetniki, serwisy stołowe, sita, sitka do herbaty, słoiki na herbatniki,
szklane słoje, spodeczki, stojaki do przypraw, stojaki stołowe na gorące potrawy, wyroby szklane malowane, szklanki do napojów, szkło
mleczne, sztuczne jajka, szufelki lub urządzenia do zbierania okruszyn
ze stołu, szybkowary nieelektryczne, szyldy z porcelany lub ze szkła,
trzepaczki nieelektryczne, ubijaczki nieelektryczne do użytku domowego, urządzenia mieszające do domowego użytku, wałki do ciasta
domowego, wanienki dla niemowląt przenośne, wanienki do prania,
wazony, wazy do zup, wiaderka do kostek lodu, wiadra, wyciskacze
do owoców nieelektryczne do celów domowych, pojemniki na wykałaczki, wyroby garncarskie, syfony do wody gazowanej, spryskiwacze,
stojaki do suszenia prania, zapinki do bielizny, ścierki, rękawice do prac
domowych i ogrodowych, przybory toaletowe i kosmetyczne, gąbki
do celów domowych i gąbki toaletowe, wykałaczki, klamerki, klatki dla
zwierząt domowych, trzepaczki do dywanów, suszarki do bielizny, pułapki na myszy, kosze na śmieci i odpadki, zastawy stołowe, uchwyty
z tworzywa sztucznego do garnków i patelni oraz dzbanków i pojemników, obudowy tworzywowe do aparatów elektrycznych niskonapięciowych, deski do prasowania, pokrowce na deski do prasowania,
przybory i sprzęt kuchenny nieelektryczny.

(111) 332417
(220) 2019 12 31
(210) 508600
(151) 2020 10 12
(441) 2020 02 24
(732) STEKERT WALDEMAR ATLANTIS INVEST, Opole (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ATLANTIS Office
(540)

(591) granatowy, czerwony, pomarańczowy, niebieski, zielony
(531) 29.01.15, 27.05.01, 26.04.01, 26.04.09

Nr 3/2021

(510), (511) 36 dzierżawa nieruchomości [tylko nieruchomości], wynajem nieruchomości, wycena nieruchomości, administrowanie
nieruchomościami, zarządzanie portfelem nieruchomości, inwestowanie w nieruchomości, usługi kredytowania nieruchomości, usługi
nabywania nieruchomości, usługi finansowania zakupu nieruchomości, sprawy dotyczące nieruchomości, zarządzanie inwestycjami
w nieruchomości, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, usługi
doradcze dotyczące nieruchomości, usługi konsultacyjne dotyczące
nieruchomości, wynajmowanie pomieszczeń biurowych [nieruchomości], zapewnienie finansowania rozbudowy nieruchomości, ocena i wycena nieruchomości, administrowanie sprawami finansowymi
dotyczącymi nieruchomości, udzielanie informacji dotyczących wyceny nieruchomości, doradztwo w dziedzinie zakupu nieruchomości, organizowanie umów pożyczki pod zastaw nieruchomości, nabywanie nieruchomości na rzecz osób trzecich, organizowanie umów
dzierżawy i najmu nieruchomości, usługi bankowości inwestycyjnej
w zakresie nieruchomości, wynajmowanie i sprzedaż mieszkań, 37
budowa nieruchomości [budownictwo], usługi generalnych wykonawców budowlanych, budowa domów na zamówienie, montaż
[instalacja] konstrukcji budynków, budowa nieruchomości komercyjnych, budowa sklepów: budownictwo, budowa budynków na zamówienie, budowa ścian, konsultacje budowlane, wznoszenie centrów
handlowych, odnawianie wnętrz budynków, budowa budynków
mieszkalnych i komercyjnych, usługi budowlane w zakresie budynków mieszkalnych, budowanie nieruchomości, usługi zarządzania
budową, budowa bloków mieszkalnych, malowanie budynków,
konserwacja nieruchomości, udzielanie informacji on-line związanych ze wznoszeniem budynków, udzielanie informacji związanych
z odbudową budynków, przygotowywanie terenu pod budowę, budowa pomieszczeń, budowa obiektów wypoczynkowych, sprzątanie nieruchomości, budowa biur, nadzór nad renowacją budynków,
nadzór nad wyburzaniem budynków, budowa galerii, zarządzanie
projektami na miejscu inwestycji w zakresie konstruowania budynków, przekształcenie obiektów biznesowych, budowa fundamentów
budynków, usługi instalacji dachów, sprzątanie budynków i terenów
przemysłowych, konstrukcja i naprawa budynków, budowa nieruchomości mieszkalnych, budowa nieruchomości przemysłowych,
budowa kompleksów biznesowych, konserwacja i naprawa budynków, wznoszenie obszarów mieszkalnych, budowa części budynków.

(111) 332418
(220) 2020 01 15
(210) 508617
(151) 2020 10 15
(441) 2020 05 25
(732) STEKERT WALDEMAR ATLANTIS INVEST, Opole (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ATLANTIS INVEST
(540)

(591) czerwony, czarny
(531) 27.05.01, 27.05.17, 29.01.12
(510), (511) 36 dzierżawa nieruchomości [tylko nieruchomości], wynajem nieruchomości, wycena nieruchomości, administrowanie
nieruchomościami, zarządzanie portfelem nieruchomości, inwestowanie w nieruchomości, usługi kredytowania nieruchomości, usługi
nabywania nieruchomości, usługi finansowania zakupu nieruchomości, zarządzanie inwestycjami w nieruchomości, pośrednictwo
w obrocie nieruchomościami, usługi doradcze dotyczące nieruchomości, usługi konsultacyjne dotyczące nieruchomości, wynajmowanie pomieszczeń biurowych [nieruchomości], zapewnienie finansowania rozbudowy nieruchomości, ocena i wycena nieruchomości,
administrowanie sprawami finansowymi dotyczącymi nieruchomości, udzielanie informacji dotyczących wyceny nieruchomości, doradztwo w dziedzinie zakupu nieruchomości, organizowanie umów
pożyczki pod zastaw nieruchomości, nabywanie nieruchomości
na rzecz osób trzecich, organizowanie umów dzierżawy i najmu nieruchomości, usługi bankowości inwestycyjnej w zakresie nieruchomości, wynajmowanie i sprzedaż nieruchomości.
(111) 332419
(220) 2020 01 02
(210) 508635
(151) 2020 10 13
(441) 2020 02 17
(732) HOUSE OF MERLO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)

Nr 3/2021
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(540) (znak słowny)
(540) HOUSE OF MERLO
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej, hurtowej i wysyłkowej,
w tym online związane z następującymi produktami: produkty perfumeryjne, ekstrakty perfum, perfumowane wody toaletowe, woda
perfumowana, esencje i olejki eteryczne, olejki zapachowe, saszetki
zapachowe, preparaty zapachowe do pomieszczeń, dyfuzory z patyczkami zapachowymi, środki zapachowe do samochodów, świece,
świece zapachowe, kadzidełka, kosmetyki i preparaty kosmetyczne,
mydła i żele, preparaty do kąpieli, preparaty do pielęgnacji skóry,
oczu i paznokci, preparaty do włosów, preparaty do depilacji i golenia, kosmetyki do makijażu.
(111) 332420
(220) 2020 01 03
(210) 508669
(151) 2020 10 16
(441) 2020 03 23
(732) ZNAK ZOFA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Stary Staw (PL)
(540) (znak słowny)
(540) K2 ROTON KRWAWIĄCY ŻEL
(510), (511) 3 środki czyszczące do metalu.
(111) 332421
(220) 2020 01 02
(210) 508639
(151) 2020 10 12
(441) 2020 02 24
(732) HOUSE OF MERLO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) HOUSE OF MERLO
(540)

(531) 03.07.21, 27.05.01
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej, hurtowej i wysyłkowej,
w tym online związane z następującymi produktami: produkty perfumeryjne, ekstrakty perfum, perfumowane wody toaletowe, woda
perfumowana, esencje i olejki eteryczne, olejki zapachowe, saszetki
zapachowe, preparaty zapachowe do pomieszczeń, dyfuzory z patyczkami zapachowymi, środki zapachowe do samochodów, świece,
świece zapachowe, kadzidełka, kosmetyki i preparaty kosmetyczne,
mydła i żele, preparaty do kąpieli, preparaty do pielęgnacji skóry,
oczu i paznokci, preparaty do włosów, preparaty do depilacji i golenia, kosmetyki do makijażu.
(111) 332422
(220) 2020 01 03
(210) 508670
(151) 2020 10 13
(441) 2020 03 09
(732) AVENIR MEDICAL POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Siechnice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SEE L’EAU
(540)

(531) 27.05.01, 26.11.01, 26.11.08
(510), (511) 5 płyn do soczewek kontaktowych, krople do oczu, antybakteryjny żel do mycia rąk, preparaty wspomagające leczenie i poprawiające kondycję wzroku.
(111) 332423
(220) 2020 01 03
(210) 508671
(151) 2020 10 12
(441) 2020 02 10
(732) SUCH ADRIAN STRONOMAT, Zamość (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Stronomat
(510), (511) 42 wynajmowanie [udostępnianie] zasobów serwerów
sieci komputerowych, wynajmowanie serwerów WWW, administracja serwerów, doradztwo w projektowaniu stron internetowych,
tworzenie i utrzymywanie stron internetowych, hosting stron in-
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ternetowych, aktualizowanie stron internetowych, aktualizowanie
oprogramowania komputerowego.

(111) 332424
(220) 2020 01 03
(210) 508673
(151) 2020 10 12
(441) 2020 02 10
(732) ZNAK ZOFA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Stary Staw (PL)
(540) (znak słowny)
(540) K2 IRON GEL
(510), (511) 3 środki czyszczące do metalu.
(111) 332425
(220) 2020 01 03
(210) 508675
(151) 2020 10 12
(441) 2020 02 10
(732) ZNAK ZOFA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Stary Staw (PL)
(540) (znak słowny)
(540) K2 IRON ULTRA
(510), (511) 3 środki czyszczące do metalu.
(111) 332426
(220) 2020 01 03
(210) 508677
(151) 2020 10 12
(441) 2020 02 10
(732) ZNAK ZOFA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Stary Staw (PL)
(540) (znak słowny)
(540) K2 DEIRONIZER NANOTECH
(510), (511) 3 środki czyszczące do metalu.
(111) 332427
(220) 2020 01 03
(210) 508680
(151) 2020 10 12
(441) 2020 02 10
(732) ZNAK ZOFA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Stary Staw (PL)
(540) (znak słowny)
(540) K2 DEIRONIZER GEL
(510), (511) 3 środki czyszczące do metali.
(111) 332428
(220) 2020 01 03
(210) 508682
(151) 2020 10 12
(441) 2020 02 10
(732) ZNAK ZOFA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Stary Staw (PL)
(540) (znak słowny)
(540) K2 ROTON Gel
(510), (511) 3 środki czyszczące do metali.
(111) 332429
(220) 2020 01 03
(210) 508683
(151) 2020 10 12
(441) 2020 02 10
(732) ZNAK ZOFA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Stary Staw (PL)
(540) (znak słowny)
(540) K2 DEIRONIZER TURBO
(510), (511) 3 środki czyszczące do metalu.
(111) 332430
(220) 2020 01 03
(210) 508684
(151) 2020 10 16
(441) 2020 03 23
(732) STRZAŁKA MONIKA FIRMA KONKRET, Góra Bałdrzychowska
Kolonia (PL)
(540) (znak słowny)
(540) INDIAN BURGER
(510), (511) 43 restauracje, restauracje z grillem, kawiarnie, puby,
bary, usługi kateringowe.
(111) 332431
(220) 2020 01 03
(210) 508685
(151) 2020 10 13
(441) 2020 02 10
(732) ZNAK ZOFA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Stary Staw (PL)
(540) (znak słowny)
(540) K2 DEIRONIZER ULTRA
(510), (511) 3 środki czyszczące do metalu.
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(111) 332432
(220) 2020 01 03
(210) 508686
(151) 2020 10 13
(441) 2020 02 10
(732) ZNAK ZOFA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Stary Staw (PL)
(540) (znak słowny)
(540) CARSO CZERWONA FELGA ULTRA GEL
(510), (511) 3 środki czyszczące do metali.
(111) 332433
(220) 2020 01 03
(210) 508687
(151) 2020 10 13
(441) 2020 02 10
(732) ZNAK ZOFA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Stary Staw (PL)
(540) (znak słowny)
(540) K2 BLOODY TURBO GEL
(510), (511) 3 środki czyszczące do metalu.
(111) 332434
(220) 2020 01 03
(210) 508688
(151) 2020 10 13
(441) 2020 02 10
(732) ZNAK ZOFA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Stary Staw (PL)
(540) (znak słowny)
(540) K2 DEIRONIZER MAX
(510), (511) 3 środki czyszczące do metalu.
(111) 332435
(220) 2020 01 03
(210) 508689
(151) 2020 10 13
(441) 2020 02 10
(732) ZNAK ZOFA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Stary Staw (PL)
(540) (znak słowny)
(540) K2 IRON MAX
(510), (511) 3 środki czyszczące do metalu.
(111) 332436
(220) 2020 01 03
(210) 508691
(151) 2020 10 13
(441) 2020 02 10
(732) ZNAK ZOFA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Stary Staw (PL)
(540) (znak słowny)
(540) K2 BLOODY ULTRA GEL
(510), (511) 3 środki czyszczące do metalu.
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(540) (znak słowny)
(540) ROTON
(510), (511) 3 środki czyszczące do metalu.
(111) 332441
(220) 2020 01 03
(210) 508699
(151) 2020 10 13
(441) 2020 02 10
(732) ZNAK ZOFA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Stary Staw (PL)
(540) (znak słowny)
(540) K2 ROTON BLOODY GEL
(510), (511) 3 środki czyszczące do metalu.
(111) 332442
(220) 2020 01 07
(210) 508763
(151) 2020 10 12
(441) 2020 03 02
(732) OBD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Humniska (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) obd DRZWICZKI ORTOPEDYCZNE
(540)

(591) niebieski, biały, jasnoniebieski
(531) 29.01.12, 27.05.01, 01.15.24, 27.05.04
(510), (511) 11 wanny kąpielowe, wanny kąpielowe z obniżonym wejściem/wyjściem, obniżone wejścia/wyjścia jako elementy wanien, 37
usługi montażu, remontu i modernizacji wanien kąpielowych.
(111) 332443
(220) 2020 01 07
(210) 508769
(151) 2020 10 14
(441) 2020 04 27
(732) STARZEC MAŁGORZATA EVENT ZONE, Łódź (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PICNIC CATERING
(540)

(111) 332437
(220) 2020 01 03
(210) 508693
(151) 2020 10 13
(441) 2020 02 10
(732) ZNAK ZOFA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Stary Staw (PL)
(540) (znak słowny)
(540) K2 KRWAWY ŻEL TURBO
(510), (511) 3 środki czyszczące do metalu.
(111) 332438
(220) 2020 01 03
(210) 508695
(151) 2020 10 13
(441) 2020 02 10
(732) ZNAK ZOFA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Stary Staw (PL)
(540) (znak słowny)
(540) K2 IRON TURBO
(510), (511) 3 środki czyszczące do metalu.
(111) 332439
(220) 2020 01 03
(210) 508697
(151) 2020 10 13
(441) 2020 02 10
(732) ZNAK ZOFA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Stary Staw (PL)
(540) (znak słowny)
(540) K2 KRWAWY ŻEL ULTRA
(510), (511) 3 środki czyszczące do metalu.

(591) biały, szary, różowy, zielony, ciemnozielony
(531) 29.01.15, 27.05.01, 01.01.01, 01.01.05, 01.01.10, 26.01.01,
26.01.13, 26.01.16, 26.01.18, 05.07.13, 05.07.25, 08.01.01, 19.01.12
(510), (511) 43 obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, katering dietetyczny, katering eventowy,
oferowanie, zapewnianie i serwowanie żywności i napojów w restauracjach, barach i kawiarniach, przygotowywanie i zaopatrywanie
w żywność i napoje do bezpośredniego spożycia, usługi w zakresie
przygotowywania jedzenia i napojów, usługi w zakresie przygotowywania posiłków i napojów, usługi mobilnych restauracji, usługi
kateringowe w zakresie zaopatrzenia w żywność, usługi w zakresie
żywności i napojów na wynos, usługi zaopatrzenia w żywność i napoje.

(111) 332440
(220) 2020 01 03
(210) 508698
(151) 2020 10 13
(441) 2020 02 10
(732) ZNAK ZOFA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Stary Staw (PL)

(111) 332444
(220) 2020 01 07
(210) 508773
(151) 2020 10 14
(441) 2020 04 27
(732) STARZEC MAŁGORZATA EVENT ZONE, Łódź (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) EVENT ZONE
(540)

(591) żółty, czarny
(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.04.03, 26.04.04, 26.04.18, 18.07.01
(510), (511) 41 prowadzenie imprez kulturalnych, organizowanie imprez rozrywkowych i kulturalnych, organizacja imprez kulturalnych
i artystycznych, organizowanie imprez w celach kulturalnych, rozrywkowych i sportowych, usługi parków rekreacyjnych, zapewnianie
zajęć rekreacyjnych, zapewnianie imprez rekreacyjnych, organizowanie zajęć rekreacyjnych, udostępnianie terenów rekreacyjnych,
organizowanie imprez rekreacyjnych, udostępnianie usług i obiektów rekreacyjnych, organizowanie festiwali w celach rekreacyjnych,
organizowanie festynów w celach rekreacyjnych, organizowanie
uczestnictwa uczniów w zajęciach rekreacyjnych, zapewnianie zjeżdżalni wodnych do celów rekreacyjnych, udostępnianie obiektów
i sprzętu do celów rekreacyjnych, zapewnianie dmuchanych domów
do skakania do celów rekreacyjnych, wynajem dmuchanych domów
do skakania, udostępnianie obszarów rekreacyjnych w postaci placów zabaw dla dzieci, zapewnianie obiektów i sprzętu na potrzeby
zajęć rekreacyjnych na świeżym powietrzu, organizacja imprez rozrywkowych, przeprowadzanie imprez sportowych, organizowanie
imprez sportowych, przygotowywanie imprez sportowych, organizowanie imprez w celach rozrywkowych, organizacja i przeprowadzanie imprez rozrywkowych, planowanie i przeprowadzanie imprez
[rozrywka], obsługa gości na imprezach rozrywkowych, organizacja
rozrywki na imprezy urodzinowe, usługi w zakresie firmowych imprez dla klientów lub pracowników (rozrywka), udzielanie informacji
na temat rozrywki i imprez rozrywkowych za pośrednictwem sieci
online i Internetu.
(111) 332445
(220) 2020 01 08
(210) 508800
(151) 2020 10 12
(441) 2020 02 24
(732) TERMEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WAWDERM WARSZAWSKIE DNI DERMATOLOGICZNE
(540)

(591) żółty, niebieski, czerwony
(531) 26.13.25, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 16 książki i podręczniki, materiały do nauczania, albumy,
katalogi, czasopisma, gazety, broszury, afisze, plakaty, plansze, druki,
notesy, zeszyty, skoroszyty i teczki na dokumenty, artykuły papiernicze, artykuły i materiały piśmienne, 41 usługi w zakresie organizowania i prowadzenia konferencji, kongresów, seminariów, sympozjów,
zjazdów, konkursów edukacyjnych, wystaw z dziedziny edukacji
i kultury, publikowanie książek, czasopism i tekstów innych niż reklamowe.
(111) 332446
(220) 2020 01 08
(210) 508802
(151) 2020 10 12
(441) 2020 02 24
(732) TERMEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań (PL)
(540) (znak słowny)
(540) WAWDERM
(510), (511) 16 książki i podręczniki, materiały do nauczania, albumy,
katalogi, czasopisma, gazety, broszury, afisze, plakaty, plansze, druki,
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notesy, zeszyty, skoroszyty i teczki na dokumenty, artykuły papiernicze, artykuły i materiały piśmienne, 41 usługi w zakresie organizowania i prowadzenia konferencji, kongresów, seminariów, sympozjów,
zjazdów, konkursów edukacyjnych, wystaw z dziedziny edukacji i kultury, publikowanie książek, czasopism i tekstów innych niż reklamowe.

(111) 332447
(220) 2020 01 08
(210) 508818
(151) 2020 10 15
(441) 2020 04 20
(732) PÓŹNIEWSKA-KURZYNA MARZENA JOLANTA SKLEPY
FIRMOWE, Czechowo (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Jubimax
(540)

(591) czarny, biały
(531) 29.01.12, 27.05.01
(510), (511) 14 biżuteria i wyroby jubilerskie, zegarki.
(111) 332448
(220) 2020 01 09
(151) 2020 10 14
(441) 2020 06 22
(732) „LIDA” Dariusz Cała, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) M
(540)

(210) 508837

(591) czarny, szary
(531) 26.01.03, 26.01.18, 27.05.21, 29.01.12
(510), (511) 16 okładki na paszporty, przyrządy do pisania, papier,
pudełka z papieru lub kartonu, torby papierowe, piórniki, organizery,
wizytówki, etui na przybory do pisania, etui na paszporty, 18 wyroby
ze skóry i imitacji skóry: etui na karty [portfele], etui na karty kredytowe (portfele), pojemniki na wizytówki, organizery podróżne przystosowane do bagażu, aktówki dyplomatki, portfele, paski inne niż
odzież, dyplomatki, teczki, portmonetki, torebki, torebki damskie,
tornistry, etui na klucze, torby podróżne na ubrania, sakiewki, bigle
do torebek, kuferki przenośne na kosmetyki, etui na banknoty, saszetki męskie, etui na dokumenty, parasole przeciwdeszczowe, portmonetki z siatki oczkowej, plecaki, paski skórzane [inne niż odzież],
torby turystyczne, bagaż, walizki, walizki z kółkami, walizki z napędem elektrycznym, wyroby rymarskie, etui na karty kredytowe, 25
paski [odzież] bielizna osobista, buty sportowe, buty sznurowane,
krawaty, majtki damskie, obuwie plażowe, obuwie, rękawiczki, 35
usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej, polegające na zgrupowaniu
na rzecz osób trzecich towarów takich jak odzież, obuwie, nakrycia
głowy, torby podróżne, torebki, portfele, paski, rękawiczki.
(111) 332449
(220) 2020 01 09
(210) 508849
(151) 2020 10 13
(441) 2020 02 17
(732) MARZEC KRZYSZTOF, Kraków (PL)
(540) (znak słowny)
(540) DevaGroup
(510), (511) 35 optymalizacja stron internetowych, marketing internetowy, reklama i marketing, usługi marketingowe za pośrednictwem wyszukiwarek internetowych, usługi reklamowe i marketingowe świadczone za pomocą mediów społecznościowych, tworzenie
tekstów reklamowych, obróbka tekstów, 41 usługi edukacyjne i szkoleniowe, organizowanie i prowadzenie seminariów i warsztatów
[szkolenia], organizowanie i prowadzenie konferencji, organizacja
webinariów.
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(220) 2020 01 09
(151) 2020 10 13
(441) 2020 02 17
(732) MARZEC KRZYSZTOF, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DEVAGROUP
(540)
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(591) czarny, zielony, biały
(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.01.01
(510), (511) 35 optymalizacja stron internetowych, marketing internetowy, reklama i marketing, usługi marketingowe za pośrednictwem wyszukiwarek internetowych, usługi reklamowe i marketingowe świadczone za pomocą mediów społecznościowych, tworzenie
tekstów reklamowych, obróbka tekstów, 41 usługi edukacyjne i szkoleniowe, organizowanie i prowadzenie seminariów i warsztatów
[szkolenia], organizowanie i prowadzenie konferencji, organizacja
webinariów.
(111) 332451
(220) 2020 01 09
(210) 508857
(151) 2020 10 14
(441) 2020 03 23
(732) UZDROWISKO BUSKO-ZDRÓJ SPÓŁKA AKCYJNA,
Busko-Zdrój (PL)
(540) (znak słowny)
(540) MARCONI
(510), (511) 36 wynajem lokali, wynajem nieruchomości, 41 organizowanie i prowadzenie konferencji, sympozjów, kongresów, seminariów, zjazdów, festiwali, koncertów, 43 hotele, restauracje, bary,
kawiarnie, 44 usługi sanatoryjne, szpitale, rehabilitacja, odnowa biologiczna, terapie relaksacyjne.
(111) 332452
(220) 2020 01 09
(210) 508858
(151) 2020 10 13
(441) 2020 04 06
(732) ŁUCZAK MARCIN PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWOUSŁUGOWE GRAFEM, Działdowo (PL)
(540) (znak słowny)
(540) GRAFEM GLASS IMPRESSIONS
(510), (511) 21 wyroby szklane, wyroby szklane malowane, wyroby
szklane dla gospodarstwa domowego, pudełka szklane, ozdobne pudełka szklane, fiolki szklane jako pojemniki, szkło wzorzyste,
nie do użytku w budownictwie, szkło profilowane jako półprodukt,
szkło prasowane, szkło półprzetworzone inne niż szkło używane
w budownictwie, szkło półobrobione, szkło ozdobne, szkło nieprzetworzone, szkło nieobrobione, szkło jako naczynia, półprzetworzone
szkło barwione, szkło częściowo przetworzone, przemysłowe pojemniki opakowaniowe ze szkła, pojemniki ze szkła, 40 wygładzanie powierzchni szkła, szlifowanie szkła, trawienie szkła, usługi malowania
szkła, polerowanie szkła, hartowanie szkła, fazowanie szkła, dmuchanie szkła.
(111) 332453
(220) 2020 01 12
(210) 508938
(151) 2020 10 13
(441) 2020 03 02
(732) TECHTRU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) VOLCOM
(540)

(591) niebieski
(531) 27.05.01, 29.01.11
(510), (511) 9 akumulatory elektryczne, akumulatory przemysłowe,
akumulatory motocyklowe.
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(111) 332454
(220) 2020 01 12
(210) 508941
(151) 2020 10 13
(441) 2020 03 02
(732) TECHTRU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) nexon
(540)

(591) ciemnoniebieski
(531) 27.05.01, 29.01.11
(510), (511) 9 akumulatory elektryczne, akumulatory przemysłowe,
akumulatory motocyklowe.
(111) 332455
(220) 2020 01 13
(210) 508948
(151) 2020 10 13
(441) 2020 05 18
(732) GAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Galmedic CENTRUM MEDYCZNE
(540)

(591) szary, niebieski
(531) 02.01.23, 24.13.17, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 44 leczenie odwykowe pacjentów nadużywających
środki odurzające, pomoc medyczna, ośrodki zdrowia, usługi klinik
medycznych, usługi doradcze w zakresie zdrowia, usługi medyczne,
usługi psychologów.
(111) 332456
(220) 2020 01 13
(210) 508957
(151) 2020 10 15
(441) 2020 05 11
(732) POLSKA SIEĆ HANDLOWA NASZ SKLEP SPÓŁKA AKCYJNA,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Premium PLUS
(540)

(591) biały, pomarańczowy, czerwony, jasnobrązowy
(531) 26.01.02, 26.11.01, 26.04.02, 27.05.01, 29.01.14
(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 żywnościo-
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wymi, 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) 332457
(220) 2020 01 13
(151) 2020 10 13
(441) 2020 02 17
(732) CENTRUM NAUKI KOPERNIK, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CENTRUM NAUKI KOPERNIK
(540)

(210) 508959

(531) 26.01.01, 27.05.01
(510), (511) 9 urządzenia i przyrządy naukowe i do celów dydaktycznych, części urządzeń naukowych i pomiarowych, urządzenia
optyczne, wagowe, pomiarowe, fotograficzne, żeglarskie, sygnalizacyjne, urządzenia do nagrywania, transmisji lub reprodukcji dźwięku
lub obrazu, magnetyczne nośniki danych, płyty (dyski z nagraniami)
i ich części, eksponaty o charakterze naukowo-dydaktycznym, książki dźwiękowe, książki audio, nagrane filmy, nagrania audio, nagrania
dźwiękowe, nagrania multimedialne, programy komputerowe nagrane, nagrane płyty DVD, nagrane płyty VCD, publikacje elektroniczne pobieralne, magnetyczne nośniki danych, dyski z nagraniami,
eksponaty sterowane komputerowo, komputery, filmy rysunkowe
animowane, magnesy dekoracyjne, oprogramowanie komputerowe nagrane, programy gier komputerowych nagrane na nośnikach
danych, programy komputerowe nagrane, programy komputerowe
(software ładowalny), przezrocza, publikacje elektroniczne (moduły
ładowalne), filmy fonograficzne [naświetlone], przezroczyste folie
[fotograficzne, naświetlone] do rzutników, negatywy fotograficzne,
16 zeszyty, zeszyty ćwiczeń, zeszyty do pisania lub rysowania, książki, podręczniki [książki], notesy, długopisy, ołówki, teczki papierowe, papierowe artykuły piśmienne, artykuły papiernicze do pisania,
okładki, obwoluty [artykuły papiernicze], materiały piśmienne, materiały szkoleniowe i instruktażowe w wersji papierowej, prospekty, kalendarze, katalogi, albumy, broszury, plakaty, odbitki fotograficzne,
Książki o sztuce, serie książek dla dzieci, albumy z wycinkami, książki
adresowe, foldery, pióra, markery, kredki (do rysowania), ołówki kolorowe, kreda i tablice szkolne, gumki do wycierania, piórniki i pojemniki na pióra i ołówki, pudełka na spinacze biurowe, kalendarze,
papier nutowy, terminarze, terminarze, zakładki do książek, artykuły
papiernicze, notesy, papier listowy, książeczki do kolorowania, zmywalne na sucho tablice memo, okładki książek, zakładki do książek,
podpórki do utrzymywania w pozycji pionowej rzędu książek, plakaty, ołówki, ostrzałki, organizery nabiurkowe, papier do pakowania
prezentów, papier do podarunków i kartki z życzeniami, karty, naklejki, pieczątki i znaczki do celów ozdobnych, origami, papeteria, kartki
pocztowe i koperty, albumy do zdjęć, zestawy materiałów dla artystów, futerały, szkicowniki, terminarze, 25 odzież, nakrycia głowy,
obuwie, koszulki z krótkim rękawem, bluzy sportowe, krawaty, szaliki, paski, pamiątkowe koszulki bawełniane, fartuchy, 28 gry, zabawki,
gadżety do sprzedaży o charakterze zabawek, gry karciane, gry plan-
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szowe, lalki, pluszowe zabawki, figurki do zabawy i akcesoria do nich,
ozdoby choinkowe, układanki, łamigłówki, sześciany, układanki, składające się kule, miniaturki pojazdów, zabawki dotyczące bohaterów
akcji, piłki, puzzle, zabawki do gier strategicznych, zestawy modeli
do zabawy, 35 usługi sprzedaży detalicznej dotyczące pocztówek,
plakatów, limitowanych dzieł sztuki, koszulek, książek, magazynów,
kamer, toreb i materiałów biurowych, usługi sprzedaży detalicznej
dotyczącej fotografii i książek, sprzedaż wydawnictw, pamiątek i zestawów edukacyjnych, sprzedaż wydawnictw muzealnych, naukowych, popularnonaukowych, usługi reklamowe, usługi doradcze
w zakresie komercyjnej i niekomercyjnej działalności gospodarczej,
działania marketingowe w zakresie nauki, rozrywki i kultury, doradztwo specjalistyczne w zakresie działalności gospodarczej dotyczącej
nauki, edukacji i rozrywki, poszukiwania w zakresie patronatu, organizowanie targów w celach handlowych lub reklamowych, dystrybucja materiałów i gadżetów reklamowych oraz próbek i materiałów
obrandowanych, w szczególności koszulek, filiżanek, kubków, zabawek, materiałów edukacyjnych, smyczy do wieszania telefonów, zewnętrznych pamięci USB, doradztwo w zakresie planowania kariery,
usługi marketingowe, usługi sprzedaży detalicznej w związku z wyposażeniem domu, usługi sprzedaży detalicznej w związku z przyborami kuchennymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z odzieżą,
usługi sprzedaży detalicznej w związku z obuwiem, usługi sprzedaży detalicznej w związku z drukami, usługi sprzedaży detalicznej
w związku ze środkami spożywczymi, usługi sprzedaży detalicznej
w związku z torbami, plecakami i portfelami, usługi sprzedaży detalicznej w związku z parasolami przeciwdeszczowymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z materiałami artystycznymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z pomocami naukowymi, usługi sprzedaży
detalicznej w związku z dziełami sztuki, usługi sprzedaży detalicznej
w związku z zastawą stołową, usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sztućcami, usługi sprzedaży detalicznej w związku z zabawkami, usługi sprzedaży detalicznej w związku z grami, usługi handlu
detalicznego w odniesieniu do sprzętu komputerowego, usługi
sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem audiowizualnym, usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem informatycznym, 41
udostępnianie obiektów muzealnych [pokazy i wystawy] i w zakresie
edukacji i kultury, usługi edukacyjne, organizowanie i prowadzenie
seminariów, produkcja materiałów kursowych dystrybuowanych
podczas seminariów i konferencji, organizowanie przyjęć [rozrywka],
działalność wydawnictw artystycznych, organizowanie i prowadzenie konferencji i kongresów, edukacja i rozrywka, nauczanie, działalność kulturalna, usługi edukacyjne poprzez prowadzenie wystaw
i warsztatów oraz seminariów i wykładów, usługi edukacyjne poprzez organizację wycieczek oraz prezentacji filmów i wideo, usługi
edukacyjne w zakresie bibliotek i centrów naukowych w dziedzinie
sztuki i kultury, usługi świadczone przez muzea, wycieczki z przewodnikiem po muzeum, zapewnianie informacji w dziedzinie nauki
oraz sztuki i kultury za pośrednictwem Internetu, publikacja materiałów edukacyjnych w dziedzinie sztuki oraz nauki i kultury, usługi
rozrywkowe poprzez udostępnianie gier komputerowych online,
publikowanie książek, usługi biblioteczne, publikowanie gazet oraz
katalogów i broszur, publikacja periodyków i czasopism, publikowanie tekstów innych niż teksty reklamowe, publikowanie on-line
elektronicznych książek i czasopism, usługi związane z wystawami
w zakresie nauki i sztuki, usługi prowadzenia dzienników internetowych, mianowicie blogów internetowych, usługi fotograficzne, 42
naukowe usługi analityczne i badawcze, badania i analizy naukowe,
dostarczanie informacji z dziedziny badań naukowych za pośrednictwem internetu, oprogramowanie jako usługa [SaaS], udzielanie
dostępu do oprogramowania nie do pobrania za pomocą Internetu,
43 wynajmowanie sal na posiedzenia i konferencje, wynajmowanie
przestrzeni eventowej, usługi gastronomiczne, usługi zaopatrzenia
w żywność i napoje, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem,
produktami i transportem, usługi kawiarni, barów i restauracji, tymczasowe zakwaterowanie, usługi hotelowe.

(111) 332458
(220) 2020 01 13
(210) 508960
(151) 2020 10 13
(441) 2020 02 17
(732) KARO ELEKTRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Bielsko-Biała (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KARO elektro
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(540)

(591) niebieski, czerwony, biały, szary
(531) 26.02.01, 26.02.12, 26.02.18, 26.03.01, 26.03.06, 26.04.09,
27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 35 usługi sprzedaży hurtowej w zakresie sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego, części do sprzętu elektronicznego
i telekomunikacyjnego, elektrycznych artykułów użytku domowego,
usługi sprzedaży detalicznej w zakresie sprzętu gospodarstwa domowego, 37 naprawa maszyn, usługi konserwacji maszyn, naprawa
niewielkich artykułów metalowych, naprawa i konserwacja urządzeń
elektronicznych, naprawa lub konserwacja maszyn i przyrządów
optycznych, naprawa urządzeń elektrycznych, konserwacja urządzeń elektrycznych, naprawa sprzętu elektrycznego i instalacji elektrotechnicznych, konserwacja i naprawa wyposażenia budynków,
usługi wykonawców instalacji elektrycznych, instalacja uziemienia
elektrycznego, instalacja elektrycznego ogrzewania towarzyszącego, instalowanie sieci łączności elektronicznej, instalacja systemów
oświetlenia elektrycznego i systemów elektroenergetycznych, usługi w zakresie instalacji elektrycznych, instalacja urządzeń elektrycznych i generatorów prądu, instalowanie i naprawa urządzeń elektrycznych, instalacja sprzętu do automatyki budynkowej, instalacja
urządzeń elektrycznych, instalacja odgromników.
(111) 332459
(220) 2020 01 13
(151) 2020 10 13
(441) 2020 02 17
(732) CENTRUM NAUKI KOPERNIK, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CENTRUM NAUKI KOPERNIK
(540)

(210) 508965

(531) 26.01.01, 27.05.01
(510), (511) 9 urządzenia i przyrządy naukowe i do celów dydaktycznych, części urządzeń naukowych i pomiarowych, urządzenia
optyczne, wagowe, pomiarowe, fotograficzne, żeglarskie, sygnalizacyjne, urządzenia do nagrywania, transmisji lub reprodukcji dźwięku
lub obrazu, magnetyczne nośniki danych, płyty (dyski z nagraniami)
i ich części, eksponaty o charakterze naukowo-dydaktycznym, książki dźwiękowe, książki audio, nagrane filmy, nagrania audio, nagrania
dźwiękowe, nagrania multimedialne, programy komputerowe nagrane, nagrane płyty DVD, nagrane płyty VCD, publikacje elektroniczne
pobieralne, magnetyczne nośniki danych, dyski z nagraniami, eksponaty sterowane komputerowo, komputery, filmy rysunkowe animowane, magnesy dekoracyjne, oprogramowanie komputerowe nagrane, programy gier komputerowych nagrane na nośnikach danych,
programy komputerowe nagrane, programy komputerowe (software
ładowalny), przezrocza, publikacje elektroniczne (moduły ładowalne),
filmy fonograficzne [naświetlone], przezroczyste folie [fotograficzne,
naświetlone] do rzutników, negatywy fotograficzne, 16 zeszyty, zeszyty ćwiczeń, zeszyty do pisania lub rysowania, książki, podręczniki
[książki], notesy, długopisy, ołówki, teczki papierowe, papierowe artykuły piśmienne, artykuły papiernicze do pisania, okładki, obwoluty
[artykuły papiernicze], materiały piśmienne, materiały szkoleniowe
i instruktażowe w wersji papierowej, prospekty, kalendarze, katalogi,
albumy, broszury, plakaty, odbitki fotograficzne, Książki o sztuce, serie książek dla dzieci, albumy z wycinkami, książki adresowe, foldery,
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pióra, markery, kredki (do rysowania), ołówki kolorowe, kreda i tablice
szkolne, gumki do wycierania, piórniki i pojemniki na pióra i ołówki,
pudełka na spinacze biurowe, kalendarze, papier nutowy, terminarze,
terminarze, zakładki do książek, artykuły papiernicze, notesy, papier
listowy, książeczki do kolorowania, zmywalne na sucho tablice memo,
okładki książek, zakładki do książek, podpórki do utrzymywania w pozycji pionowej rzędu książek, plakaty, ołówki, ostrzałki, organizery
nabiurkowe, papier do pakowania prezentów, papier do podarunków
i kartki z życzeniami, karty, naklejki, pieczątki i znaczki do celów ozdobnych, origami, papeteria, kartki pocztowe i koperty, albumy do zdjęć,
zestawy materiałów dla artystów, futerały, szkicowniki, terminarze, 25
odzież, nakrycia głowy, obuwie, koszulki z krótkim rękawem, bluzy
sportowe, krawaty, szaliki, paski, pamiątkowe koszulki bawełniane, fartuchy, 28 gry, zabawki, gadżety do sprzedaży o charakterze zabawek,
gry karciane, gry planszowe, lalki, pluszowe zabawki, figurki do zabawy
i akcesoria do nich, ozdoby choinkowe, układanki, łamigłówki, sześciany, układanki, składające się kule, miniaturki pojazdów, zabawki dotyczące bohaterów akcji, piłki, puzzle, zabawki do gier strategicznych,
zestawy modeli do zabawy, 35 usługi sprzedaży detalicznej dotyczące
pocztówek, plakatów, limitowanych dzieł sztuki, koszulek, książek, magazynów, kamer, toreb i materiałów biurowych, usługi sprzedaży detalicznej dotyczącej fotografii i książek, sprzedaż wydawnictw, pamiątek
i zestawów edukacyjnych, sprzedaż wydawnictw muzealnych, naukowych, popularnonaukowych, usługi reklamowe, usługi doradcze
w zakresie komercyjnej i niekomercyjnej działalności gospodarczej,
działania marketingowe w zakresie nauki, rozrywki i kultury, doradztwo specjalistyczne w zakresie działalności gospodarczej dotyczącej
nauki, edukacji i rozrywki, poszukiwania w zakresie patronatu, organizowanie targów w celach handlowych lub reklamowych, dystrybucja
materiałów i gadżetów reklamowych oraz próbek i materiałów obrandowanych, w szczególności koszulek, filiżanek, kubków, zabawek, materiałów edukacyjnych, smyczy do wieszania telefonów, zewnętrznych
pamięci USB, doradztwo w zakresie planowania kariery, usługi marketingowe, usługi sprzedaży detalicznej w związku z wyposażeniem
domu, usługi sprzedaży detalicznej w związku z przyborami kuchennymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z odzieżą, usługi sprzedaży detalicznej w związku z obuwiem, usługi sprzedaży detalicznej
w związku z drukami, usługi sprzedaży detalicznej w związku ze środkami spożywczymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z torbami,
plecakami i portfelami, usługi sprzedaży detalicznej w związku z parasolami przeciwdeszczowymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku
z materiałami artystycznymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku
z pomocami naukowymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku
z dziełami sztuki, usługi sprzedaży detalicznej w związku z zastawą
stołową, usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sztućcami, usługi
sprzedaży detalicznej w związku z zabawkami, usługi sprzedaży detalicznej w związku z grami, usługi handlu detalicznego w odniesieniu
do sprzętu komputerowego, usługi sprzedaży detalicznej w związku
ze sprzętem audiowizualnym, usługi sprzedaży detalicznej w związku
ze sprzętem informatycznym, 41 udostępnianie obiektów muzealnych
[pokazy i wystawy] i w zakresie edukacji i kultury, usługi edukacyjne,
organizowanie i prowadzenie seminariów, produkcja materiałów kursowych dystrybuowanych podczas seminariów i konferencji, organizowanie przyjęć [rozrywka], działalność wydawnictw artystycznych,
organizowanie i prowadzenie konferencji i kongresów, edukacja i rozrywka, nauczanie, działalność kulturalna, usługi edukacyjne poprzez
prowadzenie wystaw i warsztatów oraz seminariów i wykładów, usługi edukacyjne poprzez organizację wycieczek oraz prezentacji filmów
i wideo, usługi edukacyjne w zakresie bibliotek i centrów naukowych
w dziedzinie sztuki i kultury, usługi świadczone przez muzea, wycieczki z przewodnikiem po muzeum, zapewnianie informacji w dziedzinie
nauki oraz sztuki i kultury za pośrednictwem Internetu, publikacja materiałów edukacyjnych w dziedzinie sztuki oraz nauki i kultury, usługi
rozrywkowe poprzez udostępnianie gier komputerowych online, publikowanie książek, usługi biblioteczne, publikowanie gazet oraz katalogów i broszur, publikacja periodyków i czasopism, publikowanie
tekstów innych niż teksty reklamowe, publikowanie on-line elektronicznych książek i czasopism, usługi związane z wystawami w zakresie
nauki i sztuki, usługi prowadzenia dzienników internetowych, mianowicie blogów internetowych, usługi fotograficzne, 42 naukowe usługi
analityczne i badawcze, badania i analizy naukowe, dostarczanie informacji z dziedziny badań naukowych za pośrednictwem internetu,
oprogramowanie jako usługa [SaaS], udzielanie dostępu do oprogramowania nie do pobrania za pomocą Internetu, 43 wynajmowanie sal
na posiedzenia i konferencje, wynajmowanie przestrzeni eventowej,
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usługi gastronomiczne, usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, usługi kawiarni, barów i restauracji, tymczasowe zakwaterowanie,
usługi hotelowe.

(111) 332460
(220) 2020 01 13
(210) 508971
(151) 2020 10 14
(441) 2020 03 16
(732) LABORATORIUM KOSMETYKÓW NATURALNYCH FARMONA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TRYCHO TECHNOLOGY
(540)

(591) fioletowy
(531) 26.11.02, 27.05.01, 29.01.05
(510), (511) 3 pomady do celów kosmetycznych, patyczki z watą do celów kosmetycznych, ekstrakty perfum, preparaty do depilacji, preparaty kosmetyczne wspomagające odchudzanie, mleczko oczyszczające do celów kosmetycznych, olejki do celów kosmetycznych, masła
do twarzy i ciała, płyny po goleniu, błyszczyki do ust, maski kosmetyczne, bazy do perfum kwiatowych, peelingi do twarzy [kosmetyki],
preparaty do ochrony włosów przed słońcem, kosmetyki do rzęs, dezodoranty i antyperspiranty, sole do kąpieli, maski do pielęgnacji włosów, wazelina kosmetyczna, mgiełki do ciała, preparaty do pedicure,
preparaty nawilżające [kosmetyczne], preparaty do opalania, serum
do włosów, preparaty złuszczające do pielęgnacji skóry [peelingi], kosmetyki upiększające, mydło dezodoryzujące, peelingi złuszczające
do celów kosmetycznych, nielecznicze preparaty do pielęgnacji stóp,
żele do masażu, inne niż do celów medycznych, lakiery do paznokci,
płyny do pielęgnacji włosów, lakiery do włosów, preparaty kosmetyczne do odchudzania, olejki esencjonalne i ekstrakty aromatyczne, kosmetyki do włosów, pomadki do ust, szminki do ust, preparaty
do kąpieli, kremy kosmetyczne, masło do rąk i ciała, woda toaletowa,
saszetki zapachowe do bielizny, środki do czyszczenia zębów, preparaty do makijażu, zestawy kosmetyków, kremy chroniące przed słońcem
[kosmetyki], kosmetyki, tusze do rzęs, dezodoranty dla ludzi, nielecznicze preparaty do masażu, maści do celów kosmetycznych, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji skóry, szampony, barwniki do celów
kosmetycznych, olejki do celów perfumeryjnych, żele do stylizacji
włosów, mydła i żele, odżywki do włosów, produkty perfumeryjne,
preparaty do demakijażu, mleczko kosmetyczne, olejki do masażu, preparaty do ochrony przeciwsłonecznej, żele do włosów, płyny
do układania włosów, esencje eteryczne, preparaty do golenia, mydła,
środki odświeżające powietrze [zapachowe], kosmetyki do pielęgnacji skóry, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji jamy ustnej i zębów,
perfumy, preparaty ściągające do celów kosmetycznych, olejki do kąpieli nielecznicze, nielecznicze produkty toaletowe, antyperspiranty
w aerozolach, mydełka, płyny kosmetyczne do demakijażu, preparaty
do pielęgnacji włosów, olejki toaletowe, serum do celów kosmetycznych, woda kolońska, kremy do rąk, preparaty do układania włosów,
preparaty kosmetyczne do kąpieli, balsam odżywczy, aromaty [olejki
aromatyczne], preparaty do pielęgnacji paznokci.
(111) 332461
(220) 2019 11 25
(151) 2020 10 12
(441) 2019 12 30
(732) CODEWAVE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CodeWave
(540)

(210) 507180

(591) niebieski
(531) 29.01.04, 29.01.11, 27.05.01, 27.05.05, 26.01.01, 26.01.03,
26.01.12, 26.11.01, 26.11.13
(510), (511) 42 projektowanie oprogramowania komputerowego.

177

(111) 332462
(220) 2019 11 25
(210) 507184
(151) 2020 10 12
(441) 2019 12 30
(732) BEDNAREK BARTŁOMIEJ SŁAWOMIR, Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) hljk
(540)

(531) 27.05.01, 27.05.05, 27.05.11, 26.11.02, 26.11.08, 26.11.10
(510), (511) 12 hulajnogi, części i akcesoria do pojazdów lądowych,
25 odzież, buty sportowe, nakrycia głowy.
(111) 332463
(220) 2019 12 02
(210) 507464
(151) 2020 10 14
(441) 2020 01 27
(732) AMICA HANDEL I MARKETING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Płyty INDUKCJA 2.0
(540)

(531) 26.11.12, 26.11.13, 27.05.01
(510), (511) 11 domowe urządzenia do gotowania i podgrzewania,
piekarniki elektryczne i gazowe, domowe kuchnie gazowe i elektryczne, indukcyjne płyty grzejne, części do wyżej wymienionych
towarów w klasie 11.
(111) 332464
(220) 2019 12 02
(210) 507465
(151) 2020 10 14
(441) 2020 01 27
(732) AMICA HANDEL I MARKETING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Płyty GAZ 2.0
(540)

(531) 01.15.05, 26.11.13, 27.05.01
(510), (511) 11 domowe urządzenia do gotowania i podgrzewania,
piekarniki elektryczne i gazowe, domowe kuchnie gazowe i elektryczne, płyty grzejne do gotowania, części do wyżej wymienionych
towarów w klasie 11.
(111) 332465
(220) 2019 12 02
(210) 507470
(151) 2020 10 12
(441) 2020 03 02
(732) AO Kaspersky Lab, Moskwa (RU)
(540) (znak słowny)
(540) Aktywuj przyszłość
(510), (511) 9 monitory [programy komputerowe], programy komputerowe [nagrane], programy komputerowe [do pobrania], komputerowe programy operacyjne, publikacje elektroniczne, do pobrania
w postaci instrukcji, książek, broszur i biuletynów w dziedzinie wykrywania i leczenia wirusów komputerowych, systemów operacyjnych i oprogramowania, 42 doradztwo w zakresie projektowania
stron internetowych, projektowanie oprogramowania komputerowego, instalacja oprogramowania komputerowego, usługi w zakresie ochrony antywirusowej komputerów.
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(111) 332466
(220) 2019 03 27
(210) 497788
(151) 2019 10 04
(441) 2019 05 20
(732) SMOŁECKI GRZEGORZ Z.P.T.S. DON-KWIAT, Podlesie (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DonKwiat
(540)

(591) zielony, ciemnoniebieski
(531) 19.09.07, 05.05.20, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 21 doniczki.
(111) 332467
(220) 2018 06 06
(210) 486776
(151) 2019 11 07
(441) 2019 07 22
(732) ENDEMOL SHINE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) STULECIE WINNYCH
(510), (511) 38 usługi telekomunikacyjne, usługi agencji informacyjnej, zbieranie i rozpowszechnianie informacji, rozpowszechnianie
programów telewizyjnych, reportaży, filmów, teleturniejów, widowisk rozrywkowych i sportowych, programów informacyjnych,
programów z interaktywnym udziałem widzów, emisja telewizyjna,
obsługa przekazu obrazu i dźwięku, obsługa przekazu cyfrowego,
rozpowszechnianie obrazu i dźwięku za pośrednictwem Internetu,
sieci teleinformatycznych, przekazu satelitarnego, audycje telewizyjne, audycje radiowe, organizacja i prowadzenie serwisu ogłoszeniowego, usługi telekomunikacyjne związane z prowadzeniem
portali internetowych i telekomunikacyjnych, w tym dostępnych
bezpośrednio w telefonie komórkowym oraz w systemie telewizji
interaktywnej, 41 produkcja i montaż filmów, reportaży, programów
telewizyjnych, realizacja spektakli, organizacja i prowadzenie teleturniejów i konkursów, imprez artystycznych, estradowych, sportowych, organizacja i prowadzenie szkoleń, konkursów i teleturniejów
z interaktywnym udziałem widzów i słuchaczy, usługi wynajmu nagrań, wynajmowanie studia nagraniowego i filmowego, organizacja
i produkcja nagrań filmowych i dźwiękowych, obsługa techniczna
i menadżerska produkcji telewizyjnej i filmowej, publikowanie tekstów innych niż reklamowe, 42 usługi techniczne związane z prowadzeniem portali internetowych i telekomunikacyjnych, w tym dostępnych bezpośrednio w telefonie komórkowym oraz w systemie
telewizji interaktywnej, programowanie komputerowe, utrzymanie
oraz udostępnianie oprogramowania komputerowego, usługi w zakresie ochrony antywirusowej, projektowanie systemów komputerowych, doradztwo w zakresie projektowania stron internetowych,
doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego, konwersja
danych lub dokumentów na formę elektroniczną, usługi udostępniania czasu dostępu do sieci Internet-kawiarenka internetowa, dostępu do krajowych i międzynarodowych serwerów i portali internetowych, usługi administrowania prawami własności intelektualnej,
udzielania licencji i pośrednictwa w obrocie prawami własności intelektualnej.
(111) 332468
(220) 2020 02 17
(210) 510169
(151) 2020 10 14
(441) 2020 04 20
(732) CYMEK KRZYSZTOF, Katowice (PL)
(540) (znak słowny)
(540) DOMATROS
(510), (511) 36 pośrednictwo w obrocie nieruchomościami.
(111) 332469
(220) 2020 02 06
(151) 2020 10 14
(441) 2020 03 16
(732) LEAN TO WIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Chorzów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LEAN TO WIN

(210) 509942
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(540)

(591) pomarańczowy, niebieski, biały
(531) 26.04.02, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 16 książki, czasopisma [periodyki], broszury, gazety,
dzienniki, katalogi, kolaże, monografie, plakaty reklamowe, periodyki [czasopisma], publikacje drukowane, przewodniki drukowane,
prospekty, podręczniki instruktażowe, reklamy drukowane, wizytówki, ulotki, powieści, podręczniki [książki], okładki książkowe,
przewodniki, artykuły piśmiennicze, afisze, plakaty, arkusze informacyjne, biuletyny [materiały drukowane], druki handlowe, drukowane
materiały piśmienne, drukowane materiały szkoleniowe, materiały
szkoleniowe i instruktażowe, publikacje reklamowe, publikacje drukowane, 35 doradztwo w zakresie efektywności biznesowej, usługi
ekspertów w zakresie efektywności biznesowej, usługi ekspertów
do spraw efektywności działalności gospodarczej, doradztwo biznesowe, usługi analizy i informacji biznesowej oraz badania rynkowe,
biznesowe usługi doradcze w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, doradzanie przedsiębiorstwom handlowym w zakresie
prowadzenia ich interesów, doradztwo i pomoc w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, doradztwo i zarządzanie biznesowe w zakresie działalności marketingowej, doradztwo w dziedzinie
zarządzania działalnością gospodarczą i marketingu, doradztwo
w dziedzinie zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie, doradztwo
w sprawach działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie zarządzania biznesowego, w tym przez Internet, doradztwo w zakresie zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo
w zakresie wydajności przedsiębiorstw, doradzanie przedsiębiorstwom przemysłowym w zakresie prowadzenia interesów, pomoc,
usługi doradcze i konsultacyjne w zakresie zarządzania biznesowego, pomoc, usługi doradcze i konsultacyjne w zakresie organizacji
działalności gospodarczej, pomoc i porady dotyczące organizacji
i zarządzania działalnością gospodarczą, pomoc i doradztwo w zakresie organizacji działalności gospodarczej, konsultacje w zakresie
planowania działalności gospodarczej, konsultacje w zakresie organizacji działalności gospodarczej i ekonomiki przedsiębiorstwa,
konsultacje w zakresie działalności gospodarczej dla firm, doradztwo związane z zarządzaniem, doradztwo w zakresie zarządzania
biznesem, usługi doradcze w zakresie zarządzania działalnością
gospodarczą dotyczące przedsiębiorstw handlowych, usługi doradcze w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą dotyczące
przedsiębiorstw przemysłowych, usługi doradcze w zakresie strategii w działalności gospodarczej, usługi doradcze i konsultingowe
w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, usługi doradcze
i informacyjne w zakresie organizowania działalności gospodarczej
i zarządzania nią, profesjonalne doradztwo w zakresie zarządzania
działalnością gospodarczą, profesjonalne doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, porady, pytania i informacje
dotyczące działalności gospodarczej, porady i informacje dotyczące
zarządzania przedsiębiorstwami, pomoc, usługi doradcze i konsultacyjne w związku z planowaniem biznesowym, usługi konsultacyjne i doradcze w dziedzinie strategii biznesowej, usługi doradztwa
w zakresie działalności gospodarczej, usługi doradcze w zarządzaniu działalnością gospodarczą, usługi doradcze w zakresie organizacji przedsiębiorstw i zarządzania przedsiębiorstwami, wsparcie
w dziedzinie zarządzania przedsiębiorstwem, wsparcie w dziedzinie
organizacji przedsiębiorstwa, wsparcie i doradztwo w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą i jej organizacji, usługi w zakresie
ekspertyzy dotyczącej działalności gospodarczej, ekspertyzy w zakresie wydolności przedsiębiorstw, planowanie działalności gospodarczej, organizacja zarządzania działalnością gospodarczą, pomoc
w zarządzaniu sprawami biznesowymi lub działaniami handlowymi
przedsiębiorstwa przemysłowego lub handlowego, pomoc w zarządzaniu sprawami biznesowymi, pomoc w zakresie działalności gospodarczej, usługi doradztwa w zakresie działalności gospodarczej
i usługi informacyjne o działalności gospodarczej, wsparcie w dziedzinie zarządzania przedsiębiorstwem i planowania, zarządzanie
działalnością gospodarczą, 41 organizacja szkoleń, organizacja
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i przeprowadzanie seminariów szkoleniowych, organizacja warsztatów i seminariów, organizacja konferencji edukacyjnych, organizacja
webinariów, zapewnianie szkoleń on-line, zapewnianie seminariów
szkoleniowych online, zapewnianie kursów szkoleniowych on-line, doradztwo w zakresie szkoleń, doradztwo w zakresie szkoleń
biznesowych, nauczanie, kursy szkoleniowe w zakresie planowania
strategicznego związanego z reklamą, promocją, marketingiem i biznesem, nauczanie dotyczące zarządzania, nauczanie w zakresie ekonomii i zarządzania, organizowanie i prowadzenie zajęć, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], organizowanie kursów
szkoleniowych, organizowanie wykładów, organizowanie warsztatów, organizowanie szkoleń biznesowych, prowadzenie kursów,
prowadzenie kursów dotyczących zarządzania działalnością gospodarczą, prowadzenie kursów edukacyjnych dotyczących zarządzania
działalnością gospodarczą, szkolenia biznesowe, usługi edukacyjne
i szkoleniowe związane z zarządzaniem działalnością gospodarczą,
usługi edukacyjne w zakresie szkoleń biznesowych.

(111) 332470
(220) 2019 12 03
(210) 507524
(151) 2020 10 12
(441) 2020 02 24
(732) SIONKOWSKA PAULINA, Poznań (PL)
(540) (znak słowny)
(540) BiznesMamy
(510), (511) 35 organizowanie i prowadzenie spotkań biznesowych,
promowanie wydarzeń specjalnych, marketing imprez i wydarzeń,
organizacja i przeprowadzanie wydarzeń marketingowych, organizowanie i przeprowadzanie wydarzeń promocyjnych, 41 prowadzenie seminariów, organizacja seminariów, organizowanie seminariów,
organizowanie seminariów szkoleniowych, prowadzenie seminariów
szkoleniowych, organizowanie seminariów edukacyjnych, organizowanie seminariów dotyczących handlu, przygotowywanie seminariów dotyczących handlu, organizowanie seminariów dotyczących
szkoleń, przygotowywanie seminariów dotyczących szkoleń, organizowanie seminariów dotyczących biznesu, prowadzenie seminariów i kongresów, organizowanie seminariów dotyczących edukacji,
organizacja warsztatów i seminariów, organizowanie i prowadzenie
seminariów, prowadzenie kursów, seminariów i warsztatów, prowadzenie seminariów szkoleniowych dla klientów, organizowanie
seminariów związanych z reklamą, organizowanie seminariów w celach edukacyjnych, planowanie seminariów w celach edukacyjnych,
organizowanie seminariów związanych z edukacją, przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie seminariów, organizacja i przeprowadzanie seminariów szkoleniowych, organizowanie i prowadzanie
konferencji i seminariów, prowadzenie seminariów szkoleniowych
związanych z zarządzaniem czasem, prowadzenie seminariów instruktażowych związanych z organizacją czasu, organizowanie i prowadzenie seminariów i warsztatów [szkolenia], prowadzenie kursów,
zapewnianie kursów szkoleniowych, zapewnianie kursów instruktażowych, udostępnianie kursów korespondencyjnych, prowadzenie
kursów edukacyjnych, zapewnianie kursów edukacyjnych, prowadzenie kursów instruktażowych, prowadzenie kursów korespondencyjnych, organizowanie kursów szkoleniowych, organizowanie kursów instruktażowych, organizowanie kursów korespondencyjnych,
zapewnianie kursów szkoleniowych online, prowadzenie kursów
edukacyjnych z biznesu, prowadzenie kursów dotyczących szkoleń
administracyjnych, przygotowywanie kursów edukacyjnych i egzaminów, zapewnianie kursów dokształcających i doszkalających, organizacja i przeprowadzanie kursów edukacyjnych, opracowywanie
kursów edukacyjnych i egzaminów, usługi w zakresie zapewniania
kursów szkoleniowych, prowadzenie kursów edukacyjnych z zakresu
biznesu, organizowanie warsztatów zawodowych i kursów szkoleniowych, prowadzenie kursów dotyczących zarządzania działalnością gospodarczą, zapewnianie kursów instruktażowych w zakresie finansów, usługi doradztwa dotyczące opracowywania kursów
szkoleniowych, usługi edukacyjne w zakresie zapewniania kursów
instruktażowych, prowadzenie kursów edukacyjnych dotyczących
zarządzania działalnością gospodarczą, zapewnianie kursów szkoleniowych na temat zarządzania biznesowego, usługi edukacyjne
w zakresie zapewniania kursów edukacyjnych, produkcja materiałów
kursowych rozprowadzanych na profesjonalnych kursach, produkcja
materiałów kursowych rozprowadzanych na kursach zawodowych,
produkcja materiałów kursowych rozprowadzanych na profesjonalnych seminariach, produkcja materiałów kursowych rozprowadzanych na seminariach zawodowych, produkcja materiałów kursowych
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rozprowadzanych na kursach zarządzania, produkcja materiałów
kursowych rozprowadzanych na wykładach zawodowych, produkcja
materiałów kursowych rozprowadzanych na profesjonalnych wykładach, zapewnianie kursów szkoleniowych związanych z osobistym
zarządzaniem czasem, prowadzenie kursów szkoleniowych na lemat
zarządzania działalnością gospodarczą, usługi w zakresie organizacji
i prowadzenia kursów szkoleniowych, produkcja materiałów kursowych rozprowadzanych na wykładach z zarządzania, udostępnianie
kursów szkoleniowych dla młodych ludzi przygotowujących do zatrudnienia, organizowanie sympozjów edukacyjnych, organizacja
sympozjów dotyczących edukacji, organizacja sympozjów dotyczących szkoleń, organizowanie i prowadzenie sympozjów, przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie sympozjów, organizowanie
i prowadzenie konferencji, kongresów i sympozjów, usługi doradcze
i informacyjne związane z przygotowywaniem, organizowaniem
i prowadzeniem sympozjów, organizacja webinariów, organizowanie spotkań i konferencji, organizowanie spotkań z dziedziny edukacji, organizowanie i prowadzenie spotkań w dziedzinie edukacji,
organizowanie konferencji, prowadzenie konferencji biznesowych,
organizacja konferencji edukacyjnych, prowadzenie konferencji
edukacyjnych, organizowanie konferencji edukacyjnych, organizowanie konferencji dotyczących handlu, organizowanie i obsługa
konferencji, usługi w zakresie konferencji, organizowanie corocznych
konferencji edukacyjnych, organizowanie seminariów i konferencji,
organizowanie konferencji dotyczących edukacji, organizowanie
konferencji dotyczących szkoleń, organizowanie i prowadzenie
konferencji, organizowanie konferencji związanych z handlem, organizowanie konferencji związanych z biznesem, organizowanie konferencji związanych z reklamą, organizowanie konferencji, wystaw
i konkursów, planowanie konferencji w celach edukacyjnych, organizowanie i prowadzanie konferencji edukacyjnych, organizowanie
konferencji w celach edukacyjnych, przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie corocznych konferencji związanych z nabywaniem, organizowanie i prowadzenie
konferencji i kongresów, organizowanie i prowadzenie konferencji
na temat biznesu i handlu, usługi doradcze i informacyjne związane
z przygotowywaniem, organizowaniem i prowadzeniem konferencji.

(111) 332471
(220) 2019 12 03
(151) 2020 10 14
(441) 2020 02 10
(732) SIONKOWSKA PAULINA, Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BiznesMamy
(540)

(210) 507526

(591) czarny, czerwony
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 organizowanie i prowadzenie spotkań biznesowych,
promowanie wydarzeń specjalnych, marketing imprez i wydarzeń,
organizacja i przeprowadzanie wydarzeń marketingowych, organizowanie i przeprowadzanie wydarzeń promocyjnych, 41 prowadzenie seminariów, organizacja seminariów, organizowanie seminariów,
organizowanie seminariów szkoleniowych, prowadzenie seminariów
szkoleniowych, organizowanie seminariów edukacyjnych, organizowanie seminariów dotyczących handlu, przygotowywanie seminariów dotyczących handlu, organizowanie seminariów dotyczących
szkoleń, przygotowywanie seminariów dotyczących szkoleń, organizowanie seminariów dotyczących biznesu, prowadzenie seminariów i kongresów, organizowanie seminariów dotyczących edukacji,
organizacja warsztatów i seminariów, organizowanie i prowadzenie
seminariów, prowadzenie kursów, seminariów i warsztatów, prowadzenie seminariów szkoleniowych dla klientów, organizowanie
seminariów związanych z reklamą, organizowanie seminariów w celach edukacyjnych, planowanie seminariów w celach edukacyjnych,
organizowanie seminariów związanych z edukacją, przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie seminariów, organizacja i przeprowadzanie seminariów szkoleniowych, organizowanie i prowadzanie
konferencji i seminariów, prowadzenie seminariów szkoleniowych
związanych z zarządzaniem czasem, prowadzenie seminariów in-

180

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

struktażowych związanych z organizacją czasu, organizowanie i prowadzenie seminariów i warsztatów (szkolenia], prowadzenie kursów,
zapewnianie kursów szkoleniowych, zapewnianie kursów instruktażowych, udostępnianie kursów korespondencyjnych, prowadzenie
kursów edukacyjnych, zapewnianie kursów edukacyjnych, prowadzenie kursów instruktażowych, prowadzenie kursów korespondencyjnych, organizowanie kursów szkoleniowych, organizowanie kursów instruktażowych, organizowanie kursów korespondencyjnych,
zapewnianie kursów szkoleniowych on-line, prowadzenie kursów
edukacyjnych z biznesu, prowadzenie kursów dotyczących szkoleń
administracyjnych, przygotowywanie kursów edukacyjnych i egzaminów, zapewnianie kursów dokształcających i doszkalających, organizacja i przeprowadzanie kursów edukacyjnych, opracowywanie
kursów edukacyjnych i egzaminów, usługi w zakresie zapewniania
kursów szkoleniowych, prowadzenie kursów edukacyjnych z zakresu
biznesu, organizowanie warsztatów zawodowych i kursów szkoleniowych, prowadzenie kursów dotyczących zarządzania działalnością gospodarczą, zapewnianie kursów instruktażowych w zakresie finansów, usługi doradztwa dotyczące opracowywania kursów
szkoleniowych, usługi edukacyjne w zakresie zapewniania kursów
instruktażowych, prowadzenie kursów edukacyjnych dotyczących
zarządzania działalnością gospodarczą, zapewnianie kursów szkoleniowych na temat zarządzania biznesowego, usługi edukacyjne
w zakresie zapewniania kursów edukacyjnych, produkcja materiałów
kursowych rozprowadzanych na profesjonalnych kursach, produkcja
materiałów kursowych rozprowadzanych na kursach zawodowych,
produkcja materiałów kursowych rozprowadzanych na profesjonalnych seminariach, produkcja materiałów kursowych rozprowadzanych na seminariach zawodowych, produkcja materiałów kursowych
rozprowadzanych na kursach zarządzania, produkcja materiałów
kursowych rozprowadzanych na wykładach zawodowych, produkcja
materiałów kursowych rozprowadzanych na profesjonalnych wykładach, zapewnianie kursów szkoleniowych związanych z osobistym
zarządzaniem czasem, prowadzenie kursów szkoleniowych na temat
zarządzania działalnością gospodarczą, usługi w zakresie organizacji
i prowadzenia kursów szkoleniowych, produkcja materiałów kursowych rozprowadzanych na wykładach z zarządzania, udostępnianie
kursów szkoleniowych dla młodych ludzi przygotowujących do zatrudnienia, organizowanie sympozjów edukacyjnych, organizacja
sympozjów dotyczących edukacji, organizacja sympozjów dotyczących szkoleń, organizowanie i prowadzenie sympozjów, przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie sympozjów, organizowanie
i prowadzenie konferencji, kongresów i sympozjów, usługi doradcze
i informacyjne związane z przygotowywaniem, organizowaniem
i prowadzeniem sympozjów, organizacja webinariów, organizowanie spotkań i konferencji, organizowanie spotkań z dziedziny edukacji, organizowanie i prowadzenie spotkań w dziedzinie edukacji,
organizowanie konferencji, prowadzenie konferencji biznesowych,
organizacja konferencji edukacyjnych, prowadzenie konferencji
edukacyjnych, organizowanie konferencji edukacyjnych, organizowanie konferencji dotyczących handlu, organizowanie i obsługa
konferencji, usługi w zakresie konferencji, organizowanie corocznych
konferencji edukacyjnych, organizowanie seminariów i konferencji,
organizowanie konferencji dotyczących edukacji, organizowanie
konferencji dotyczących szkoleń, organizowanie i prowadzenie
konferencji, organizowanie konferencji związanych z handlem, organizowanie konferencji związanych z biznesem, organizowanie konferencji związanych z reklamą, organizowanie konferencji, wystaw
i konkursów, planowanie konferencji w celach edukacyjnych, organizowanie i prowadzenie konferencji edukacyjnych, organizowanie
konferencji w celach edukacyjnych, przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie corocznych konferencji związanych z nabywaniem, organizowanie i prowadzenie
konferencji i kongresów, organizowanie i prowadzenie konferencji
na temat biznesu i handlu, usługi doradcze i informacyjne związane
z przygotowywaniem, organizowaniem i prowadzeniem konferencji.

(111) 332472
(220) 2019 11 20
(210) 506976
(151) 2020 10 09
(441) 2020 02 10
(732) Albaugh Europe SARL, Lozanna (CH)
(540) (znak słowny)
(540) COBBER
(510), (511) 1 środki chemiczne do ochrony roślin, dodatki chemiczne do fungicydów, pestycydów, herbicydów i insektycydów, podłoża
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hodowlane, nawozy i środki chemiczne do stosowania w rolnictwie,
ogrodnictwie i leśnictwie, substancje do regulacji wzrostu roślin, 5 preparaty i artykuły do tępienia szkodników, środki do tępienia szkodników, pestycydy, fungicydy, herbicydy, insektycydy, preparaty chwastobójcze, płyny tworzące barierę chroniącą przed roślinami trującymi.

(111) 332473
(220) 2019 11 20
(210) 506978
(151) 2020 10 09
(441) 2020 02 10
(732) Albaugh Europe SARL, Lozanna (CH)
(540) (znak słowny)
(540) MAISOT
(510), (511) 1 środki chemiczne do ochrony roślin, dodatki chemiczne do fungicydów, pestycydów, herbicydów i insektycydów, podłoża
hodowlane, nawozy i środki chemiczne do stosowania w rolnictwie,
ogrodnictwie i leśnictwie, substancje do regulacji wzrostu roślin,
5 preparaty i artykuły do tępienia szkodników, środki do tępienia
szkodników, pestycydy, fungicydy, herbicydy, insektycydy, preparaty chwastobójcze, płyny tworzące barierę chroniącą przed roślinami
trującymi.
(111) 332474
(220) 2020 01 20
(151) 2020 10 13
(441) 2020 05 25
(732) NIEMIEC ARKADIUSZ, Modlnica (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ANG
(540)

(210) 509196

(591) szary, jasnoniebieski
(531) 26.11.03, 26.11.05, 26.11.08, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 11 aparatura i instalacje chłodnicze, agregaty klimatyzacyjne, filtry do klimatyzacji, instalacja klimatyzacyjna do pojazdów.
instalacje i urządzenia wentylacyjne [klimatyzacyjne], instalacje klimatyzacyjne, urządzenia klimatyzacyjne, wentylatory [części instalacji klimatyzacyjnych], instalacje chłodnicze do cieczy, urządzenia
chłodzące, łazienkowe instalacje wodnokanalizacyjne, naczynia
wzbiorcze do instalacji centralnego ogrzewania, rury wodociągowe
do instalacji sanitarnych, umywalki [części instalacji sanitarnych], zawory powietrzne do instalacji ogrzewania parowego, zawory termostatyczne [części instalacji grzewczych], instalacje grzewcze, kanały
dymowe do kotłów grzewczych, kotły grzewcze, piece [urządzenia
grzewcze]. urządzenia zasilające kotły grzewcze, wężownice [części
instalacji destylacyjnych, grzewczych lub chłodniczych], 19 kanały
[dukty] niemetalowe dla instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, 37 instalowanie oraz naprawa urządzeń klimatyzacyjnych,
instalowanie i naprawa urządzeń do nawadniania, instalowanie i naprawa urządzeń elektrycznych, instalowanie i naprawa urządzeń zamrażalniczych, usługi elektryków, usługi hydrauliczne, montaż i naprawa instalacji grzewczych.
(111) 332475
(220) 2020 03 18
(210) 511644
(151) 2020 10 12
(441) 2020 05 25
(732) KOBUS-KWIATKOWKSA MAŁGORZATA STUDIO JOGI
I REHABILITACJI, Koźlice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) anatomia jogi
(540)

(591) brązowy, beżowy
(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.13.25, 26.01.01, 26.01.06, 26.11.03,
26.11.05, 26.11.12

Nr 3/2021
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(510), (511) 9 nagrane filmy, filmy wideo, czasopisma elektroniczne,
e-booki, edukacyjne materiały na zajęcia, do pobrania, filmy do pobrania, media do pobierania, książki w formacie cyfrowym do pobierania z internetu, książki elektroniczne do pobrania, nagrane
płyty DVD z ćwiczeniami fitness, nagrane płyty DVD z ćwiczeniami,
nagrane płyty DVD z nagraniami muzycznymi, muzyczne nagrania
wideo, muzyczne nagrania dźwiękowe, płyty [nagrania dźwiękowe],
nagrania wideo z filmami, nagrania wideo, nagrania audio i wideo,
środki edukacyjne do pobrania, videocasty, publikacje w formie
elektronicznej do pobrania, publikacje elektroniczne, do pobrania,
publikacje elektroniczne zarejestrowane na nośnikach komputerowych, pliki multimedialne do pobrania, gazety elektroniczne do pobrania, nagrania multimedialne, nagrania wideo do pobrania, publikacje elektroniczne do pobrania w postaci magazynów, podręczniki
szkoleniowe w formie elektronicznej [do pobrania], publikacje elektroniczne, 41 nauczanie i szkolenia, zajęcia sportowe, publikowanie,
publikowanie tekstów edukacyjnych, publikowanie książek edukacyjnych, publikowanie materiałów multimedialnych online, publikowanie książek i czasopism elektronicznych online, organizacja szkoleń, szkolenia edukacyjne, kursy szkoleniowe, zapewnianie szkoleń
online, zapewnianie kursów szkoleniowych, produkcja filmów szkoleniowych, publikowanie podręczników szkoleniowych, szkolenie
i instruktaż, prowadzenie warsztatów [szkolenia], doradztwo w zakresie szkoleń, organizowanie konferencji dotyczących szkoleń, udostępnianie informacji dotyczących szkoleń, organizowanie kursów
szkoleniowych, organizowanie programów szkoleniowych, usługi
edukacyjne i szkoleniowe, zapewnianie kursów szkoleniowych online, warsztaty w celach szkoleniowych, produkcja szkoleniowych
filmów wideo, usługi instruktażowe i szkoleniowe, organizowanie
i prowadzenie warsztatów [szkolenie], szkolenie w zakresie sprawności fizycznej, szkolenie w zakresie zajęć rekreacyjnych, szkolenia
w zakresie sprawności fizycznej, usługi szkoleniowe w zakresie sportu, szkolenia w zakresie zajęć sportowych, szkolenie w zakresie ćwiczeń grupowych, organizowanie i prowadzenie warsztatów szkoleniowych, przygotowanie prezentacji do celów szkoleniowych, kursy
szkoleniowe dotyczące sprawności fizycznej, kursy szkoleniowe dotyczące zajęć sportowych, kursy szkoleniowe z zakresu zdrowia, przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenia],
usługi szkoleniowe związane ze sprawnością fizyczną [fitness], organizowanie i prowadzenie wykładów w celach szkoleniowych, usługi szkoleniowe w zakresie utrzymywania dobrej kondycji fizycznej,
prowadzenie sesji szkoleniowych on-line związanych ze sprawnością
fizyczną, publikacja czasopism, usługi publikacji, publikacje multimedialne, publikowanie elektroniczne, publikowanie czasopism,
publikowanie podręczników, publikowanie czasopism elektronicznych, publikowanie drogą elektroniczną, udostępnianie publikacji
elektronicznych, publikacja materiałów edukacyjnych, publikowanie
książek, publikacja multimedialna materiałów drukowanych, multimedialne wydania publikacji elektronicznych, publikacja gazet elektronicznych online, publikacja i redagowanie książek, udostępnianie
publikacji on-line, udostępnianie publikacji elektronicznych (niepobieralnych), publikowanie książek, czasopism, publikowanie multimedialne książek, publikowanie czasopism internetowych, publikowanie przewodników edukacyjnych i szkoleniowych, publikowanie
druków w formie elektronicznej, usługi w zakresie publikowania online, usługi w zakresie publikacji książek, udostępnianie elektronicznych publikacji on-line, udostępnianie publikacji elektronicznych
on-line [niepobieralnych], udostępnianie publikacji elektronicznych
[nie do pobrania], udostępnianie publikacji online [nie do pobrania],
publikowanie czasopism w postaci elektronicznej w Internecie, publikowanie on-line elektronicznych książek i czasopism, publikowanie multimedialne magazynów, czasopism i gazet, publikacja książek
i czasopism elektronicznych online (nie do pobrania), udostępnianie
publikacji elektronicznych on-line (nie do pobrania), udostępnianie
publikacji elektronicznych z globalnej sieci komputerowej lub Internetu, nie do pobrania, udostępnianie z globalnej sieci komputerowej
lub Internetu publikacji, które mogą być przeglądane, udostępnianie filmów online nie do pobrania, udzielanie informacji związanych
z ćwiczeniami fizycznymi za pośrednictwem strony internetowej online, udzielanie informacji związanych z treningiem fizycznym za pośrednictwem strony internetowej online, usługi pisania blogów.

(111) 332476
(151) 2020 11 05

(220) 2020 04 28
(441) 2020 07 20

(210) 512952
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(732) FUNDACJA NATURE FOUNDATION, Łódź (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Jamu Jamu
(510), (511) 5 leki dla ludzi, preparaty farmaceutyczne, herbaty lecznicze, herbaty odchudzające do celów leczniczych, herbaty z ziół
do celów medycznych, zioła lecznicze, zioła do palenia do celów
leczniczych, nalewki i napary do celów leczniczych, okłady, kompresy, balsamy do celów leczniczych, kadzidełka do odstraszania owadów, 30 herbaty, napoje na bazie herbaty, kawa, kawa nie palona,
kawa nienaturalna, substytuty kawy, miód: wielokwiatowy, ze spadzi iglastej, gryczany, lipowy, przyprawy, zielenina jako przyprawy,
aromaty inne niż oleje esencyjne, aromaty do napojów inne niż oleje
esencyjne.
(111) 332477
(220) 2020 05 13
(210) 513443
(151) 2020 11 02
(441) 2020 07 13
(732) FUNDACJA NATURE FOUNDATION, Łódź (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Natura Organica
(510), (511) 5 leki dla ludzi, preparaty farmaceutyczne, herbaty lecznicze, herbaty odchudzające do celów leczniczych, herbaty z ziół
do celów medycznych, zioła lecznicze, zioła do palenia do celów
leczniczych, preparaty lecznicze do kąpieli, nalewki i napary do celów leczniczych, okłady, kompresy, balsamy do celów leczniczych,
kadzidełka do odstraszania owadów, 30 herbaty, napoje na bazie
herbaty, kawa, kawa niepalona, kawa nienaturalna, substytuty kawy,
miód: wielokwiatowy, ze spadzi iglastej, gryczany, lipowy, przyprawy, zielenina jako przyprawy, aromaty inne niż oleje esencyjne, aromaty do napojów inne niż oleje esencyjne, 43 usługi zaopatrzenia
w żywność i napoje, tymczasowe zakwaterowanie.
(111) 332478
(220) 2020 05 19
(210) 513668
(151) 2020 10 12
(441) 2020 06 29
(732) OPTIMAX TOMASZ LESZCZYŃSKI I SPÓŁKA SPÓŁKA JAWNA,
Konopiska (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) OPTIMAX
(540)

(591) czerwony, czarny
(531) 26.01.01, 26.02.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 1 kleje do zabezpieczania tynku, mieszanki do zabezpieczania betonu przed pyleniem, mieszanki zabezpieczające przed
wilgocią [inne niż farby], mieszanki do zabezpieczania betonu (z wyjątkiem farb lub olejów), środki zabezpieczające do budynków [z wyjątkiem farb i olejów], preparaty zabezpieczające przed wilgocią
stosowane w murarstwie [z wyjątkiem farb], kleje do wykańczania
i gruntowania, kleje [klejenie], kleje z żywicy syntetycznej do użytku
przemysłowego, preparaty do klejenia, kleje epoksydowe do użytku
z betonem, kleje do tapetowania, kleje do płytek, kleje do płytek
ściennych, kleje do celów konstrukcyjnych, kleje do powłok sufitowych, kleje do pokryć podłogowych, kleje do wstawiania szyb, kleje
do użytku w przemyśle budowlanym, kleje do przymocowywania
płyt izolacyjnych, kleje do wyrobów z cementu, kleje do kładzenia
powłok ściennych, kleje do płytek podłogowych, sufitowych i ściennych, kleje i preparaty klejące przeznaczone dla przemysłu, grunty
reaktywne, grunt do ścian, 2 uszczelniające podkłady gruntowe,
powłoki do użytku jak podkłady gruntowe, farby i farby mocno rozcieńczone, farby akrylowe, farby zewnętrzne, farby gruntowe, powłoki akrylowe [farby], preparaty w postaci farby, powłoki ochronne
do budynków [farby], tynk wapienny, powłoki gruntowe [farby i oleje], powłoki gruntowe, mieszanki gruntujące, farby zabezpieczające
przed wilgocią, 17 tynk izolacyjny, mieszanki uszczelniające, 19 gotowa zaprawa, zaprawa murarska, zaprawa cementowa do zastosowania w budownictwie, zaprawa murarska gipsowa, mieszanki cementowe, mieszanki do obrzutek tynkowych do celów konstrukcyjnych,
mieszanki do obrzutek tynkowych do użytku w budownictwie,
okładziny tynkowe, tynk, tynk gipsowy, zaprawa do naprawy pęknięć w tynku, tynk wykończeniowy wykonany z kolorowej sztucz-
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nej żywicy, zaprawa do naprawy dziur w tynku, okładzina tynkowa,
tynk konserwowany, zaprawa murarska z wapna, zaprawa wiążąca
do celów budowlanych, preparaty wyrównujące [cement lub zaprawa murarska], sucha zaprawa murarska, licowa zaprawa murarska, 35
usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej następujących produktów:
kleje do zabezpieczania tynku, mieszanki do zabezpieczania betonu przed pyleniem, mieszanki zabezpieczające przed wilgocią [inne
niż farby], mieszanki do zabezpieczania betonu (z wyjątkiem farb lub
olejów), środki zabezpieczające do budynków [z wyjątkiem farb i olejów], preparaty zabezpieczające przed wilgocią stosowane w murarstwie [z wyjątkiem farb], kleje do wykańczania i gruntowania, kleje
[klejenie], kleje z żywicy syntetycznej do użytku przemysłowego,
preparaty do klejenia, kleje epoksydowe do użytku z betonem, kleje do tapetowania, kleje do płytek, kleje do płytek ściennych, kleje
do celów konstrukcyjnych, kleje do powłok sufitowych, kleje do pokryć podłogowych, kleje do wstawiania szyb, kleje do użytku w przemyśle budowlanym, kleje do przymocowywania płyt izolacyjnych,
kleje do wyrobów z cementu, kleje do kładzenia powłok ściennych,
kleje do płytek podłogowych, sufitowych i ściennych, kleje i preparaty klejące przeznaczone dla przemysłu, grunty reaktywne, grunt
do ścian, uszczelniające podkłady gruntowe, powłoki do użytku jak
podkłady gruntowe, farby i farby mocno rozcieńczone, farby akrylowe, farby zewnętrzne, farby gruntowe, powłoki akrylowe [farby], preparaty w postaci farby, powłoki ochronne do budynków [farby], tynk
wapienny, powłoki gruntowe [farby i oleje], powłoki gruntowe, mieszanki gruntujące, farby zabezpieczające przed wilgocią, tynk izolacyjny, mieszanki uszczelniające, gotowa zaprawa, zaprawa murarska,
zaprawa cementowa do zastosowania w budownictwie, zaprawa
murarska gipsowa, mieszanki cementowe, mieszanki do obrzutek
tynkowych do celów konstrukcyjnych, mieszanki do obrzutek tynkowych do użytku w budownictwie, okładziny tynkowe, tynk, tynk gipsowy, zaprawa do naprawy pęknięć w tynku, tynk wykończeniowy
wykonany z kolorowej sztucznej żywicy, zaprawa do naprawy dziur
w tynku, okładzina tynkowa, tynk konserwowany, zaprawa murarska
z wapna, zaprawa wiążąca do celów budowlanych, preparaty wyrównujące [cement lub zaprawa murarska], sucha zaprawa murarska,
licowa zaprawa murarska.

(111) 332479
(220) 2019 12 20
(210) 508339
(151) 2020 10 14
(441) 2020 03 02
(732) TERMICA MARIAN MYSZAK, MAŁGORZATA I KRZYSZTOF
KOŹBIAŁ SPÓŁKA JAWNA, Dąbrowa Tarnowska (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) inoxolar
(540)

(591) szary, żółty, ciemnożółty
(531) 01.03.13, 01.03.15, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 11 wymienniki ciepła, wymienniki wody, zasobniki wody,
podgrzewacze wody, zbiorniki ciśnieniowe wody.
(111) 332480
(220) 2019 12 20
(151) 2020 10 14
(441) 2020 03 02
(732) BEAUTY IN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PIĘKNO BEZ RYZYKA
(540)

(591) zielony, czarny
(531) 19.07.01, 19.07.20, 27.05.01, 29.01.12

(210) 508341
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(510), (511) 3 lakiery, zmywacze, kosmetyki i preparaty do pielęgnacji paznokci, sztuczne paznokcie, 35 organizowanie targów i wystaw
w celach handlowych lub reklamowych, usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej, polegające na zgrupowaniu na rzecz osób trzecich
towarów związanych z pielęgnacją paznokci, pozwalające nabywcy
wygodnie je oglądać w sklepie, hurtowni, ofercie internetowej, reklama, 41 organizowanie i prowadzenie konferencji, kongresów, seminariów, sympozjów, pracowni, specjalistycznych zjazdów, nauczanie, kształcenie praktyczne, publikowanie książek i tekstów, również
za pośrednictwem sieci internetowej, produkcja i publikowanie filmów, również za pośrednictwem sieci internetowej, produkcja i publikowanie nagrań dźwiękowych, również za pośrednictwem sieci
internetowej, obsługa publikacji elektronicznych on-line, 44 prowadzenie salonów piękności, usługi w zakresie pielęgnacji paznokci.

(111) 332481
(220) 2019 12 20
(210) 508342
(151) 2020 10 13
(441) 2020 02 03
(732) ZJEDNOCZONE PRZEDSIĘBIORSTWA ROZRYWKOWE SPÓŁKA
AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KOSMOS GALAKTYKA SMAKU
(540)

(531) 27.05.01, 27.05.10
(510), (511) 30 przekąski na bazie zbóż, przekąski składające się głównie z wyrobów cukierniczych, gotowe napoje kawowe, ciasta gotowe
do pieczenia, ciasta, lody, lody mleczne [lody], lody wielosmakowe,
lody zawierające czekoladę, lody z owocami, sorbety [wodne lody],
lody na patyku, lody na bazie jogurtu [lody jako główny składnik],
jadalne lody owocowe, napoje kawowe, kakaowe napoje, napoje
sporządzone z herbaty, napoje mrożone na bazie kawy, musy (wyroby cukiernicze), wyroby piekarnicze, solone wyroby piekarnicze,
desery lodowe, ciastka, 32 napoje bezalkoholowe, sorbety [napoje],
napoje półmrożone, napoje owocowe, mrożone napoje owocowe,
napoje owocowe i soki owocowe, 33 alkohole wysokoprocentowe
[napoje], smakowe napoje alkoholowe tonizujące, napoje alkoholowe na bazie kawy, 43 usługi świadczone przez bary bistro, obsługa
gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem,
obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem (catering), usługi barów i restauracji, kafeterie [bufety], usługi
kateringowe w zakresie bufetów firmowych, usługi bufetów w zakresie barów koktajlowych, bary, snack-bary, bary przekąskowe, usługi
barów typu fast-food na wynos, kawiarnia, serwowanie napojów
alkoholowych, serwowanie jedzenia i napojów, serwowanie żywności i napojów dla gości, serwowanie żywności i napojów w sklepach
z pączkami, serwowanie żywności i napojów w restauracjach i barach, przygotowywanie posiłków, przygotowywanie posiłków i napojów, organizowanie posiłków w hotelach, dostarczanie posiłków
do bezpośredniego spożycia.
(111) 332482
(220) 2019 11 29
(210) 507406
(151) 2020 10 13
(441) 2020 06 15
(732) DRABEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Mników (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) corona
(540)

(591) czerwony, biały
(531) 26.13.25, 27.05.01, 29.01.12
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(510), (511) 6 konstrukcje i wyroby metalowe, drabiny stalowe i aluminiowe, drabiny metalowe, regały paletowe z metalu, kobyłki metalowe, rusztowania metalowe, 20 drabiny niemetalowe, drabinki
z drewna lub tworzyw sztucznych, regały, meble metalowe, wyroby
artystyczne wykonane z drewna.

(111) 332483
(220) 2020 01 23
(210) 509385
(151) 2020 10 14
(441) 2020 03 30
(732) SALAD STORY SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Salad Story Urban fresh!
(540)

(591) zielony, żółty, różowy
(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 29 desery jogurtowe, desery mleczne, desery owocowe,
dipy serowe, dżemy, ekstrakty do zup, galaretki mięsne, gotowe dania
z mięsa, gotowe posiłki zawierające jajka, gotowe produkty z warzyw,
gotowe posiłki zawierające kurczaka, gulasze, hamburgery, hummus,
jogurty, kaszanka, kiełbasy wędzone, koktajle lodowe, koncentraty
zup, konserwy, napoje mleczne, nasiona jadalne, oleje do gotowania,
owoce morza, owoce przetworzone, owoce w syropie, pasta rybna,
pasty mleczne do smarowania, pasty przyrządzone z orzechów, pasty rybne, pasztety, pikle, podroby, potrawy rybne, potrawy mięsne
gotowane, produkty z indyka, produkty z jagnięciny, produkty z owoców morza, przetwory owocowe, ryby przetworzone, sałatki gotowe,
sałatki owocowe, sałatki warzywne, sałatka z kurczaka, sałatka z ikrą
ryb cefalowatych, sałatka ziemniaczana, sałatki podawane na przystawkę, sałatki z roślin strączkowych, warzywa gotowane, warzywa
marynowane, warzywa konserwowane, warzywa suszone, wywary
i buliony, wywar z warzyw, zupy, 30 babeczki, bagietki, bajgle, bułki,
chleb, ciastka, cukier, dania na bazie ryżu, dania gotowe zawierające
makaron, drób w cieście, gotowe produkty spożywcze w postaci sosów, gotowe przekąski na bazie zbóż, gotowe sosy, kanapki, kasze,
knedle, krakersy, kuskus, makarony, marynaty, mięsne sosy, muesli, nachos, naleśniki, paszteciki, placki, przekąski na bazie zbóż, przyprawy,
quiche, risotto, rogaliki, sosy do sałatek, sosy jako przyprawy, sushi, tarty, tosty, żywność wytwarzana z opiekanych ziaren zbożowych, żywność zawierająca kakao, marynaty, 32 bazy do koktajli bez alkoholu,
bezalkoholowe napoje gazowane, bezalkoholowe wyciągi z owoców,
bezalkoholowy jabłecznik, bezalkoholowe napoje niskokaloryczne,
lemoniada, napoje aromatyzowane owocami, napoje energetyzujące, napoje dla sportowców, napoje izotoniczne, soki, soki warzywne,
soki owocowe do użytku jako napoje, woda, 35 administracyjne zarządzanie przedsiębiorstwami handlowymi, administrowanie dotyczące
planowania działalności gospodarczej, administrowanie działalnością
gospodarczą w zakresie franchisingu, administrowanie działalnością
handlową, administrowanie i organizacja usług sprzedaży wysyłkowej, administrowanie odnoszące się do metod sprzedaży, doradztwo
biznesowe, doradztwo i konsultacje w zakresie działalności gospodarczej, dystrybucja materiałów reklamowych, dystrybucja materiałów
promocyjnych, zarządzanie w zakresie zamówień w handlu, handlowe
usługi doradcze dotyczące franchisingu, handlowe informacje i porady udzielane konsumentom, konsultacja handlowa, organizowanie
imprez, wystaw, targów i pokazów do celów handlowych, promocyjnych i reklamowych, pomoc przy zakładaniu przedsiębiorstw w ramach franchisingu, pomoc w zarządzaniu biznesowym w ramach
kontraktu franczyzowego, przetwarzanie danych, reklama, marketing,
udostępnianie informacji handlowych, usługi handlu elektronicznego,
mianowicie dostarczanie informacji o produktach za pośrednictwem
sieci telekomunikacyjnych do celów reklamowych i sprzedaży, wynajmowanie powierzchni na cele reklamowe, zarządzanie biznesowe
dla sklepów, sprzedaż detaliczna i/lub hurtowa następujących towarów: desery jogurtowe, desery mleczne, desery owocowe, dipy serowe, dżemy, ekstrakty do zup, galaretki mięsne, gotowe dania z mięsa,
gotowe posiłki zawierające jajka, gotowe produkty z warzyw, gotowe
posiłki zawierające kurczaka, gulasze, hamburgery, hummus, jogurty,
kaszanka, kiełbasy wędzone, koktajle lodowe, koncentraty zup, konserwy, marynaty, napoje mleczne, nasiona jadalne, oleje do gotowania, owoce morza, owoce przetworzone, owoce w syropie, pasta rybna,
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pasty mleczne do smarowania, pasty przyrządzone z orzechów, pasty
rybne, pasztety, pikle, podroby, potrawy rybne, potrawy mięsne gotowane, produkty z indyka, produkty z jagnięciny, produkty z owoców
morza, przetwory owocowe, ryby przetworzone, sałatki gotowe, sałatki owocowe, sałatki warzywne, sałatka z kurczaka, sałatka z ikrą ryb
cefalowatych, sałatka ziemniaczana, sałatki podawane na przystawkę,
sałatki z roślin strączkowych, warzywa gotowane, warzywa marynowane, warzywa konserwowane, warzywa suszone, wywary i buliony,
wywar z warzyw, zupy, babeczki, bagietki, bajgle, bułki, chleb, ciastka, cukier, dania na bazie ryżu, dania gotowe zawierające makaron,
drób w cieście, gotowe produkty spożywcze w postaci sosów, gotowe
przekąski na bazie zbóż, gotowe sosy, kanapki, kasze, knedle, krakersy,
kuskus, makarony, marynaty, mięsne sosy, muesli, nachos, naleśniki,
paszteciki, placki, przekąski na bazie zbóż, przyprawy, quiche, risotto,
rogaliki, sosy do sałatek, sosy [przyprawy], sushi, tarty, tosty, żywność
wytwarzana z opiekanych ziaren zbożowych, żywność zawierająca kakao, bazy do koktajli bez alkoholu, bezalkoholowe napoje gazowane,
bezalkoholowe wyciągi z owoców, bezalkoholowy jabłecznik, bezalkoholowe napoje niskokaloryczne, lemoniada, napoje aromatyzowane owocami, napoje energetyzujące, napoje dla sportowców, napoje
izotoniczne, soki, soki warzywne, soki owocowe do użytku jako napoje, woda, 43 bary, bary sałatkowe, usługi kateringowe, doradztwo kulinarne, herbaciarnie, kawiarnia, koktajlbary, lodziarnie, hotele, hostele
i pensjonaty, zakwaterowanie wakacyjne i turystyczne, organizowanie
posiłków w hotelach, restauracje, pizzerie, puby, snack-bary, stołówki,
usługi cateringu zewnętrznego, bary bistro, bary z kanapkami, usługi
restauracyjne, udostępnianie obiektów i sprzętu na zjazdy, udostępnianie pomieszczeń i urządzeń do obsługi wydarzeń, usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, wynajem pomieszczeń na uroczystości
towarzyskie, zapewnianie żywności i napojów w restauracjach.

(111) 332484
(220) 2020 01 23
(210) 509386
(151) 2020 10 13
(441) 2020 03 02
(732) TARCZYŃSKI SPÓŁKA AKCYJNA, Ujeździec Mały (PL)
(540) (znak słowny)
(540) TARCZYŃSKI WEGETABLE
(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
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.
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(111) 332485
(220) 2020 01 23
(151) 2020 10 14
(441) 2020 03 30
(732) BRODZIAK KAMIL, Ożarów Mazowiecki (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) POL NET
(540)

(210) 509387

(591) biały, czerwony
(531) 26.01.02, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 22 liny, liny niemetalowe, niemetalowe pasy do transportu ładunków, pasy niemetalowe do transportu ładunków, plandeki, pokrowce na pojazdy [plandeki], siatki do żywienia zwierząt,
siatki maskujące, sieci, sznurek do pakowania, sznurek niemetalowy
do owijania lub wiązania, sznurki, sznurki na sieci, sznury do pakowania, taśmy niemetalowe do owijania i związywania, wiązadła do snopów, wiązadła niemetalowe do celów rolniczych, worki do transportu i przechowywania materiałów w dużych ilościach.
(111) 332486
(220) 2020 01 24
(210) 509421
(151) 2020 10 13
(441) 2020 03 02
(732) KUBICA JĘDRZEJ JÓZEF QUBE-ELECTRONICS,
Świerklaniec (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KUBICA
(540)

(591) ciemnobrązowy, błękitny
(531) 11.03.03, 11.03.25, 26.03.23, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.12
(510), (511) 30 kawa, herbata, czekolada.
(111) 332487
(220) 2020 01 24
(210) 509424
(151) 2020 10 14
(441) 2020 03 02
(732) PANTEON R. ŁAPIŃSKI, M. ŁAPIŃSKI SPÓŁKA JAWNA,
Białystok (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Rukola
(510), (511) 43 usługi restauracyjne, pizzerie, usługi świadczone
przez bary bistro, bary szybkiej obsługi [snack-bary], usługi kawiarni,
usługi w zakresie prowadzenia cukierni, usługi w zakresie prowadzenia lodziarni, usługi przyczep gastronomicznych, restauracje oferujące dania na wynos, usługi w zakresie przygotowywania posiłków,
przygotowywanie dań i napojów na zamówienie oraz ich dostawa,
usługi cateringu zewnętrznego, udostępnianie pomieszczeń na spotkania.
(111) 332488
(220) 2020 01 24
(210) 509428
(151) 2020 10 16
(441) 2020 04 20
(732) CAIOTE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Białystok (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CAIOTE
(540)

(591) ciemnoszary, zielony
(531) 26.03.04, 26.03.12, 24.15.15, 27.05.01, 27.05.08, 29.01.12
(510), (511) 9 oprogramowanie, platformy oprogramowania komputerowego, aplikacje mobilne, oprogramowanie i aplikacje

Nr 3/2021

do urządzeń przenośnych, żaden z wymienionych towarów nie odnosi się do systemów wspomagania kierowców, 42 usługi doradztwa informatycznego, pisanie programów komputerowych, testowanie sprzętu informatycznego, projektowanie portali sieciowych,
projektowanie stron internetowych, hosting portali sieciowych,
zarządzanie stronami internetowymi dla osób trzecich, udostępnianie wyszukiwarek internetowych, obsługiwanie wyszukiwarek
internetowych, usługi projektowania wyszukiwarek internetowych,
doradztwo w zakresie bezpieczeństwa danych, doradztwo komputerowe, projektowanie i opracowywanie systemów komputerowych, analizy systemów komputerowych, odzyskiwanie danych
komputerowych, instalowanie programów komputerowych, przechowywanie danych za pomocą łańcucha blokowego (blockchain),
certyfikacja danych za pomocą łańcucha blokowego (blockchain),
żadna z wymienionych usług nie odnosi się do systemów wspomagania kierowców.

(111) 332489
(220) 2020 01 24
(210) 509430
(151) 2020 10 14
(441) 2020 05 11
(732) INT4 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) INT4
(540)

(591) niebieski, czarny
(531) 26.03.04, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 utrwalone na nośnikach informacje i dane, oprogramowanie, oprogramowanie użytkowe, oprogramowanie do zarządzania danymi i plikami oraz do baz danych, aplikacje biurowe i biznesowe, programy komputerowe do pobrania, mobilne
aplikacje, oprogramowanie do zarządzania przedsiębiorstwem,
oprogramowanie do planowania zasobów przedsiębiorstwa [ERP],
42 instalowanie i utrzymywanie programów komputerowych,
programowanie komputerowe dla osób trzecich, aktualizowanie
programów komputerowych na rzecz osób trzecich, testowanie
programów komputerowych, platforma jako usługa [PaaS], usługi w zakresie technologii informacyjnych, doradztwo, konsultacje
i informacja w zakresie technologii informacyjnych, rozwój, programowanie i wdrażanie oprogramowania komputerowego, doradztwo w zakresie projektowania architektury systemów IT, doradztwo
w zakresie projektowania procesu zarządzania jakością w działach
IT, doradztwo w zakresie testowania oprogramowania IT (zintegrowane systemy zarządzania), doradztwo, konsultacje i dostosowania
oprogramowania komputerowego służącego do testowania, usługi
wsparcia technicznego w zakresie oprogramowania komputerowego, hosting, oprogramowanie jako usługa oraz wypożyczanie
oprogramowania komputerowego, oprogramowanie jako usługa
(SaaS), instalowanie i utrzymywanie programów komputerowych,
programowanie komputerowe dla osób trzecich, aktualizowanie
programów komputerowych na rzecz osób trzecich, testowanie
programów komputerowych, platforma jako usługa [PaaS], doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego, doradztwo
w zakresie projektowania oprogramowania komputerowego, doradztwo i konsultacje w zakresie sprzętu i oprogramowania komputerowego, doradztwo w zakresie kontroli jakości oprogramowania
komputerowego i systemów komputerowych, doradztwo w zakresie testowania programów komputerowych, 45 licencjonowanie
własności intelektualnej, licencjonowanie komputerów, licencjonowanie oprogramowania komputerowego.
(111) 332490
(220) 2020 01 24
(210) 509433
(151) 2020 10 14
(441) 2020 05 11
(732) INT4 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) INT4 IFTT

Nr 3/2021
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(540)

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) po maluchu
(540)

(591) niebieski, czarny
(531) 01.15.15, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 utrwalone na nośnikach informacje i dane, oprogramowanie, oprogramowanie użytkowe, oprogramowanie do zarządzania danymi i plikami oraz do baz danych, aplikacje biurowe i biznesowe, programy komputerowe do pobrania, mobilne aplikacje,
oprogramowanie do zarządzania przedsiębiorstwem, oprogramowanie do planowania zasobów przedsiębiorstwa [ERP], 42 instalowanie i utrzymywanie programów komputerowych, programowanie
komputerowe dla osób trzecich, aktualizowanie programów komputerowych na rzecz osób trzecich, testowanie programów komputerowych, platforma jako usługa [PaaS], usługi w zakresie technologii
informacyjnych, doradztwo, konsultacje i informacja w zakresie
technologii informacyjnych, rozwój, programowanie i wdrażanie
oprogramowania komputerowego, doradztwo w zakresie projektowania architektury systemów IT, doradztwo w zakresie projektowania procesu zarządzania jakością w działach IT, doradztwo w zakresie
testowania oprogramowania IT (zintegrowane systemy zarządzania),
doradztwo, konsultacje i dostosowania oprogramowania komputerowego służącego do testowania, usługi wsparcia technicznego w zakresie oprogramowania komputerowego, hosting, oprogramowanie
jako usługa oraz wypożyczanie oprogramowania komputerowego,
oprogramowanie jako usługa (SaaS), instalowanie i utrzymywanie
programów komputerowych, programowanie komputerowe dla
osób trzecich, aktualizowanie programów komputerowych na rzecz
osób trzecich, testowanie programów komputerowych, platforma
jako usługa [PaaS], doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego, doradztwo w zakresie projektowania oprogramowania
komputerowego, doradztwo i konsultacje w zakresie sprzętu i oprogramowania komputerowego, doradztwo w zakresie kontroli jakości oprogramowania komputerowego i systemów komputerowych,
doradztwo w zakresie testowania programów komputerowych, 45
licencjonowanie własności intelektualnej, licencjonowanie komputerów, licencjonowanie oprogramowania komputerowego.
(111) 332491
(220) 2020 01 24
(210) 509439
(151) 2020 10 14
(441) 2020 03 02
(732) POPŁAWSKI GRZEGORZ INGEO, Białystok (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) acurel
(540)

(591) czarny, ciemnoniebieski, jasnoniebieski
(531) 26.04.09, 26.04.11, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.12
(510), (511) 8 ostrza do elektrycznych maszynek do golenia, 9 urządzenia GPS, termostaty pokojowe, włączniki światła, piloty zdalnego
sterowania, fotokomórki, sprzęt endoskopowy do celów przemysłowych, kamery nadzorujące, urządzenia pomiarowe, sprzęt i akcesoria
do przetwarzania danych (elektryczne i mechaniczne), 11 instalacje
ogrzewania podłogowego, 35 usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej oraz usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej świadczone online
w zakresie następujących towarów: ostrza do elektrycznych maszynek do golenia, urządzenia GPS, termostaty pokojowe, włączniki
światła, piloty zdalnego sterowania, fotokomórki, sprzęt endoskopowy do celów przemysłowych, kamery nadzorujące, urządzenia
pomiarowe, sprzęt i akcesoria do przetwarzania danych (elektryczne
i mechaniczne), instalacje ogrzewania podłogowego.
(111) 332492
(220) 2020 01 27
(151) 2020 10 16
(441) 2020 04 14
(732) MAŚLANEK RADOSŁAW, Bałdowo (PL)
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(210) 509495

(531) 11.03.01, 27.05.01, 27.05.03, 27.05.08
(510), (511) 43 bary, bary przekąskowe, usługi barowe, usługi barów
piwnych, usługi w zakresie barów szybkiej obsługi, oferowanie żywności i napojów w restauracjach i barach, usługi bufetów w zakresie
barów koktajlowych, dostarczanie informacji o usługach barów, oferowanie żywności i napojów dla gości, przygotowywanie i zaopatrywanie w żywność i napoje do bezpośredniego spożycia, przygotowywanie posiłków i napojów, puby, serwowanie jedzenia i napojów,
serwowanie napojów alkoholowych, serwowanie żywności i napojów dla gości, snack-bary, usługi barów z sokami, usługi w zakresie
przygotowywania jedzenia i napojów.
(111) 332493
(220) 2020 01 28
(210) 509544
(151) 2020 10 13
(441) 2020 03 09
(732) STACHOWSKI SEBASTIAN SZCZEPAN LION ENVIRONMENTAL,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LION ENVIRONMENTAL
(540)

(591) pomarańczowy, czarny
(531) 03.01.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 42 badania geologiczne, badania w zakresie ochrony
środowiska naturalnego, usługi doradcze w dziedzinie technologii,
usługi inżynieryjne, 45 audyty zgodności z przepisami.
(111) 332494
(220) 2020 02 17
(210) 509545
(151) 2020 10 16
(441) 2020 04 20
(732) ROGALA MICHAŁ ANDRZEJ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) ROGALOVE
(510), (511) 3 balsamy do celów kosmetycznych, barwniki do celów
kosmetycznych, barwniki kosmetyczne, błyszczyki do ust, detergenty, inne niż do użytku w procesach produkcyjnych oraz inne niż
do celów medycznych, esencje eteryczne, ekstraty ziołowe do celów
kosmetycznych, ekstraty kwiatowe (perfumy), kosmetyki, kosmetyki
dla dzieci, kosmetyki dla zwierząt, kosmetyki do pielęgnacji skóry,
kremy kosmetyczne, mydła, mydło do golenia, olejki do celów kosmetycznych, olejek różany, płyny do pielęgnacji włosów, pomadki do ust, pomady do celów kosmetycznych, preparaty do golenia,
preparaty do kąpieli, nielecznicze, preparaty do prania, preparaty
fitokosmetyczne, preparaty kosmetyczne do kąpieli, przeciwpotowe
mydła, sole kąpielowe do celów innych niż lecznicze, szampony, suche szampony, świece do masażu do celów kosmetycznych, tłuszcze
do celów kosmetycznych, woda lawendowa, woda perfumowana.
(111) 332495
(220) 2020 01 28
(210) 509548
(151) 2020 10 13
(441) 2020 03 23
(732) Reign Beverage Company LLC, Los Angeles (US)
(540) (znak słowny)
(540) REIGN INFERNO
(510), (511) 32 napoje energetyzujące, napoje bezalkoholowe, napoje dla sportowców.
(111) 332496
(220) 2020 01 28
(151) 2020 10 13
(441) 2020 03 09
(732) MAŁY TWÓRCA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław (PL)

(210) 509549
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(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Mały Twórca Przedszkole Niepubliczne
(540)

(591) biały, czarny, brązowy, niebieski, jasnoniebieski,
ciemnoniebieski, czerwony, żółty, zielony
(531) 02.05.23, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 41 przedszkola, organizowanie konkursów [edukacja lub
rozrywka], usługi w zakresie oświaty [nauczanie], usługi w zakresie
obozów edukacyjnych, usługi edukacyjne świadczone przez szkoły,
43 żłobki dla dzieci.
(111) 332497
(220) 2020 01 28
(210) 509552
(151) 2020 10 13
(441) 2020 03 09
(732) STACHOWSKI SEBASTIAN SZCZEPAN LION ENVIRONMENTAL,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) REMEDy
(540)

(531) 01.15.15, 27.05.01
(510), (511) 35 organizacja targów handlowych, 41 organizowanie
i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie kongresów.
(111) 332498
(220) 2020 01 28
(151) 2020 10 13
(441) 2020 03 09
(732) DMS BARRELS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Białystok (PL)
(540) (znak słowny)
(540) RUMBA RUM
(510), (511) 33 napoje alkoholowe.

(210) 509554

(111) 332499
(220) 2020 01 29
(151) 2020 10 16
(441) 2020 03 09
(732) KWADE MATEUSZ PAWEŁ, Różnowo (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) VOLTAIC SYSTEM
(540)

(210) 509576

(531) 26.11.09, 26.11.11, 27.05.01
(510), (511) 9 instalacje fotowoltaiczne do wytwarzania energii elektrycznej [elektrownie fotowoltaiczne], falowniki fotowoltaiczne, moduły fotowoltaiczne, fotowoltaiczne moduły słoneczne, akumulatory
energii fotowoltaicznej, urządzenia fotowoltaiczne do wytwarzania
energii elektrycznej, urządzenia fotowoltaiczne do przekształcania
promieniowania słonecznego na energię elektryczną, fotowoltaiczne urządzenia i instalacje do wytwarzania energii elektrycznej
z energii słonecznej, 37 montaż i konserwacja instalacji fotowoltaicznych instalacja ogniw i modułów fotowoltaicznych, konserwacja,
naprawa i odnowa urządzeń i instalacji fotowoltaicznych, 42 sporządzanie projektów i opracowywanie systemów fotowoltaicznych.
(111) 332500
(220) 2020 01 29
(210) 509577
(151) 2020 10 14
(441) 2020 03 09
(732) LASOTA MATEUSZ ISO TRADE, Legnica (PL)
(540) (znak słowny)
(540) KAMINER
(510), (511) 6 obudowy kominków [gzymsy i obudowy] z metalu, metalowe ruszty do kominków, metalowe obudowy kominkowe, wilki
kominkowe, kosze metalowe, 8 łopatki do kominków, miechy do ko-
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minków [narzędzia ręczne], pogrzebacze do kominków, szczypce
do kominków, zestawy narzędzi do kominków, łopatki do kominków, przyrządy do podtrzymywania ognia, stojaki na narzędzia, 11
kominki, kominki elektryczne, kominki metalowe odlewane, domowe kominki gazowe, przenośne kominki elektryczne, symulatory
kominków na węgiel [domowe], symulatory kominków na polana
[domowe], osłony kominkowe, wkłady kominkowe, ruszty kominkowe do użytku domowego, wyciągi kominkowe, dysze regulujące
[części kominków], wykładziny do otworów kominków, wymienniki
ciepła do kominków, ruszty, ruszty kominkowe frontowe do użytku
domowego, grill, grille gazowe, grille elektryczne, grille wędzarnie,
grille węglowe do celów domowych, płyty grzejne do grillowania,
kamienie lawy wulkanicznej do grilla, rożna elektryczne do użytku
w grillowaniu, zestawy do raclette (grill stołowy z małymi patelniami), urządzenia do rozpalania grilla, grzejniki elektryczne, grzejniki
gazowe, grzejniki konwekcyjne, grzejniki olejowe, grzejniki promiennikowe, grzejniki [kaloryfery], konwektory [grzejniki], podgrzewacze
powietrza, piece grzewcze, piecyki na drewno, piecyki na węgiel,
piecyki gazowe, urządzenia grzewcze.

(111) 332501
(220) 2015 11 24
(210) 449602
(151) 2020 09 28
(441) 2016 02 29
(732) FERAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Zduńska Wola (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Gatta Intimate
(510), (511) 25 odzież, bielizna, obuwie, nakrycie głowy, rajstopy,
pończochy, skarpetki, 35 reklama, usługi marketingowe i doradcze,
organizacja targów i wystaw.
(111) 332502
(220) 2018 03 12
(210) 483394
(151) 2020 08 28
(441) 2018 10 01
(732) ICB PHARMA TOMASZ ŚWIĘTOSŁAWSKI, PAWEŁ
ŚWIĘTOSŁAWSKI SPÓŁKA JAWNA, Jaworzno (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PRODUKT POLSKI
(540)

(591) czerwony, biały, czarny, szary
(531) 26.13.25, 25.05.25, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 1 produkty chemiczne przeznaczone dla przemysłu, prac
badawczych, fotografii jak również rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa, żywice syntetyczne w stanie surowym, tworzywa sztuczne
w stanie surowym, nawozy do użyźniania gleby, środki do gaszenia
ognia, preparaty do hartowania i lutowania metali, substancje chemiczne do konserwowania żywności, substancje garbujące, kleje
(spoiwa) przeznaczone dla przemysłu, produkty chemiczne dla rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa, nawozy, nawozy doglebowe i dolistne, stymulatory wzrostu roślin, chemikalia do stosowania w pestycydach, chemikalia do użytku w leczeniu szkód ekologicznych
u roślin, dodatki chemiczne do fungicydów, produkty chemiczne
stosowane w leczeniu chorób roślin, dodatki glebowe, fosforany [nawozy], materiały poprawiające kondycję gleby, naturalne i syntetyczne czynniki wspomagające wzrost roślin, podłoża hodowlane, odżywki dla roślin, preparaty do wzmacniania roślin, preparaty
do regulacji wzrostu roślin, preparaty do nawożenia gleby, preparaty
bakteryjne do celów rolniczych, środki chemiczne do ochrony roślin
[inne niż fungicydy, herbicydy, insektycydy, środki przeciwpasożytnicze], produkty chemiczne do hamowania rozwoju chwastów, produkty chemiczne do podtrzymywania świeżości kwiatów ciętych,
produkty chemiczne stosowane w leczeniu chorób roślin, produkty
mineralne do użytku w hodowli roślin, środki zabezpieczające dla
roślin, środki zwiększające plony upraw, zaprawy do nasion, chemiczne środki wspomagające do użytku w rolnictwie, ogrodnictwie
i leśnictwie, substancje, materiały i preparaty chemiczne oraz surowce naturalne, środki filtracyjne chemiczne i niechemiczne zawarte
w tej klasie, żywice syntetyczne i nieprzetworzone, mikroorganizmy
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do degradacji toksyn [inne niż do celów medycznych], mieszanki
substancji chemicznych i materiałów naturalnych do wykorzystania
jako nawozy rolnicze, organiczne proszki i preparaty do ulepszania
gleby, organohalogenosilany, pierwiastki śladowe do upraw, podłoża dla upraw bezglebowych [rolnictwo], podłoża hodowlane, pokrycia humusowe, polimery do użytku w produkcji rolniczych środków
chemicznych, powłoki do nasion [nawóz], pożywki do liści, preparaty
bakteryjne do użytku w leśnictwie, preparaty bakteryjne do użytku
w ogrodnictwie, preparaty chemiczne do użyźniania gleby, preparaty do wzmacniania roślin, preparaty hamujące kiełkowanie warzyw,
preparaty odżywcze dla roślin, preparaty z mikroelementów dla roślin, preparowane gleby, produkty chemiczne do hamowania rozwoju chwastów, produkty chemiczne do podtrzymywania świeżości
kwiatów ciętych, produkty chemiczne stosowane w leczeniu chorób
roślin, produkty mineralne do użytku w hodowli roślin, roztwory azotanu wapnia do stosowania przy zanieczyszczeniu gleby, składniki
odżywcze do kwiatów, środki chemiczne dla ogrodnictwa, z wyjątkiem fungicydów, herbicydów, insektycydów oraz środków przeciw
pasożytom, środki chemiczne dla rolnictwa, środki chemiczne dla
rolnictwa, z wyjątkiem fungicydów, herbicydów, insektycydów oraz
środków przeciw pasożytom, środki chemiczne do ochrony roślin
[inne niż fungicydy, herbicydy, insektycydy, środki przeciwpasożytnicze], środki chemiczne do stosowania w przemyśle agrochemicznym [inne niż grzybobójcze, preparaty chwastobójcze, herbicydy,
środki owadobójcze, środki przeciw pasożytom], środki chemiczne
do zapobiegania chorobom winorośli, środki chemiczne do zaprawiania nasion, środki chemiczne powierzchniowo czynne do użytku
w rolnictwie, środki chemiczne powierzchniowo czynne do użytku
w ogrodnictwie, środki chemiczne powierzchniowo czynne do użytku w leśnictwie, środki chemiczne przeciwpylne do użytku na ziarnie, środki chemiczne stosowane w rolnictwie, ogrodnictwie i leśnictwie, środki do konserwacji kwiatów, środki do nawożenia ogrodu
[nawozy], środki do ochrony nasion, stymulatory wzrostu [inne niż
do użytku medycznego lub weterynaryjnych], środki do wypełniania
ubytków w drzewach [leśnictwo], środki ochrony roślin przeciw patogenom, dodatki chemiczne do środków owadobójczych, środki regulujące wzrost roślin do użytku rolniczego, środki stymulujące
wzrost [inne niż do celów medycznych lub weterynaryjnych], substancje do pobudzania wzrostu roślin, substancje do regulacji wzrostu roślin, substancje do uprawy bezglebowej [rolnictwo], substancje
do użytku ogrodniczego wyprodukowane przy pomocy inżynierii
genetycznej, substraty dla roślin, substytuty gleby, ziarno słodownicze [nawóz], tworzywa sztuczne w postaci proszków, płynów lub
past, szczepionki mikrobiologiczne, inne niż do użytku medycznego,
2 farby, pokosty, lakiery, środki zapobiegające korozji i zabezpieczające drewno, barwniki, zaprawy farbiarskie, żywice naturalne, barwniki, koloranty, pigmenty i tusze, powłoki, rozcieńczalniki i zagęszczacze do powłok, barwników i tuszów, preparaty do konserwacji
i zabezpieczania, antystatyczne powłoki, barwniki do żywności i napojów, koloranty, pigmenty, preparaty barwiące, środki tonujące
do barwników, substancje barwiące, tonery, substancje do tworzenia
koloru, wkłady z tonerem, pełne, do drukarek i fotokopiarek, wkłady
atramentowe, pełne, do drukarek, utrwalacze do barwników, tusze
w kartridżach, 3 środki wybielające i inne substancje stosowane
w praniu, środki do czyszczenia, polerowania, szorowania i ścierania,
mydła, środki perfumeryjne, olejki eteryczne, kosmetyki, płyny
do pielęgnacji włosów, środki do czyszczenia zębów, olejki esencjonalne i ekstrakty aromatyczne, preparaty do pielęgnacji zwierząt,
środki toaletowe, środki ścierne i polerskie, aromaty, aromaty
do żywności w postaci olejków eterycznych, esencje i olejki eteryczne, kadzidła zapachowe oczyszczające [kunko], naturalne olejki eteryczne, roślinne olejki eteryczne, preparaty aromaterapeutyczne,
polepszacze smaku do żywności [olejki eteryczne], olejki eteryczne
do użytku w procesach produkcyjnych, olejki eteryczne do użytku
w gospodarstwie domowym, olejki eteryczne do użytku przemysłowego, olejki eteryczne, kosmetyki dla zwierząt, szampony dla zwierząt domowych, środki zapachowe do celów domowych, amoniak
[alkalia lotne] stosowany jako detergent, chusteczki zawierające preparaty czyszczące, czyszczące rozpuszczalniki o właściwościach
emulgujących, detergenty, detergenty bakteriobójcze, kreda czyszcząca, krochmal do czyszczenia, środki do usuwania lakierów, mieszanki czyszczące do usuwania plam, odplamiacz, oleje czyszczące,
ług sodowy, preparaty czyszczące do czyszczenia rur kanalizacyjnych, preparaty do odnawiania i polerowania, preparaty do odtłuszczania inne niż stosowane w procesach produkcyjnych, preparaty
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do udrażniania rur, preparaty do usuwania pleśni, preparaty do usuwania tłuszczu, preparaty do wybielania, preparaty myjące, preparaty odtłuszczające do silników, rozpuszczalniki alkoholowe będące
preparatami czyszczącymi, środki do mycia owoców i warzyw, środki
do czyszczenia liści roślin, środki czyszczące, żrące środki czyszczące,
środki do usuwania kamienia, elastyczne materiały ścierne, rękawice
ścierne, przemysłowe środki ścierne inne niż do prania lub pielęgnacji tkanin, preparaty do mycia i pielęgnacji ciała dezodoranty i antyperspiranty, kosmetyki do makijażu, mydła do użytku osobistego
i żele preparaty do depilacji i golenia, preparaty do kąpieli, preparaty
do pielęgnacji skóry preparaty do włosów, barwniki kosmetyczne,
chusteczki nawilżane do celów higienicznych i kosmetycznych, henna do celów kosmetycznych, kosmetyki do pielęgnacji urody, kosmetyki do stosowania na skórę, kosmetyki w formie sproszkowanej [pudry], płyny pielęgnacyjne, preparaty myjące do użytku osobistego,
preparaty kosmetyczne powstrzymujące odrastanie owłosienia, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji paznokci, preparaty koloryzujące
do celów kosmetycznych, nielecznicze preparaty do pielęgnacji urody, środki do czyszczenia rąk. serum do celów kosmetycznych, pumeksy do użytku osobistego, produkty do mycia rąk, środki do higieny jamy ustnej, środki perfumeryjne i zapachowe, bawełniane płatki
kosmetyczne, kleje do celów kosmetycznych, kosmetyki, lakier
do celów kosmetycznych, maści do celów kosmetycznych, nielecznicze produkty do pielęgnacji niemowląt, nielecznicze produkty toaletowe, olejki toaletowe, preparaty kosmetyczne do odchudzania,
środki czyszczące do szczoteczek i pędzelków kosmetycznych, zestawy kosmetyków, pumeks, preparaty ścierne do ciała, kosmetyki
do makijażu, środki upiększające, środki perfumeryjne, produkty toaletowe, środki czystości, 4 oleje i tłuszcze przemysłowe, smary, mieszaniny pochłaniające kurz, nawilżające i wiążące, paliwa (również
benzyna) i materiały oświetleniowe, świece i knoty do oświetlenia,
mieszaniny na bazie ropy naftowej służące do ograniczania zapylenia, mieszaniny pochłaniające pyl na bazie ropy naftowej, mieszanki
do wiązania pyłu do zamiatania, mieszanki do zraszania pyłu, preparaty pochłaniające pył, środki do usuwania pyłu, środki ograniczające
zapylenie, energia elektryczna, dodatki niechemiczne do paliwa, alkohol [paliwo], benzyna do celów przemysłowych, benzyna, brykiety, denaturat, drewno opałowe, gaz płynny, gaz skroplony, materiały
palne, mieszanki paliw, nafta, paliwa (łącznie z paliwem silnikowym),
podpałki, produkty palne, spirytus skażony do paliw [alkohol etylowy skażony do paliw], wosk pszczeli, paliwa i materiały oświetleniowe, mieszaniny pochłaniające kurz, smary, przemysłowe tłuszcze,
woski i płyny, lanolina do celów przemysłowych, oleje mineralne,
oleje i tłuszcze przemysłowe, smary, parafina, penetranty, płyny
do smarowania, produkty uboczne ropy naftowej, rozpuszczalne ciecze chłodząco-smarujące, smary, środki przeciwprzyczepne [oleje],
środki konserwujące do metalu [smary], wosk roślinny, wosk przemysłowy, wosk pszczeli do użytku w produkcji maści, wosk [surowiec],
tłuszcze zwierzęce do użytku technicznego, stearyna, woski do użytku w produkcji, 5 produkty farmaceutyczne i weterynaryjne, środki
sanitarne do celów medycznych, dietetyczna żywność i substancje
dostosowane do użytku leczniczego lub weterynaryjnego, żywność
dla niemowląt, suplementy diety dla ludzi i zwierząt, plastry, materiały opatrunkowe, materiały do plombowania zębów, woski dentystyczne, środki odkażające, środki do zwalczania robactwa, fungicydy, herbicydy, insektycydy, środki wabiące insekty, preparaty
do niszczenia szkodników, środki do odstraszania owadów i robactwa, środki do tępienia szkodników, środki owadobójcze, insektycydy do użytku domowego, insektycydy do użytku w rolnictwie, środki
algobójcze, trucizny, preparaty przeciwpasożytnicze, biocydy, fumiganty, larwicydy, kadzidełka do odstraszania owadów, lepy na muchy, paski pokryte klejem do stosowania przeciwko robactwu, spraye
przeciw owadom, zawieszki odstraszające owady, chusteczki nasączone środkiem odstraszającym owady, leki, nutraceutyki jako suplementy diety, preparaty ziołowe i napary do celów leczniczych, leki
ziołowe, leki pomocnicze i wspierające leczenie, suplementy diety
i preparaty dietetyczne, suplementy diety do celów leczniczych, produkty i substancje dietetyczne, dietetyczne środki odżywcze, żywność dietetyczna, żywność dla niemowląt, środki odżywcze do celów
leczniczych, materiały opatrunkowe, środki odkażające, preparaty
i artykuły dentystyczne, preparaty i artykuły higieniczne, preparaty
i artykuły weterynaryjne, dermokosmetyki, kosmetyki o działaniu
leczniczym, kosmetyki o działaniu leczniczym dla dzieci i niemowląt,
maści, balsamy, kremy, emulsje, płyny, żele, olejki do celów leczniczych i medycznych, środki sanitarne stosowane w lecznictwie i hi-
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gienie osobistej, algicydy do celów rolniczych, biocydy, biopestycydy rolnicze, biopestycydy do użytku domowego, chusteczki
nasączone środkiem odstraszającym owady, fumiganty, kulki
na mole, nematocydy, obroże przeciwpasożytnicze dla zwierząt, obroże przeciwpchelne, oleje przeciw gzom, owicydy, papier przeciwmolowy, paski pokryte klejem do stosowania przeciwko robactwu,
preparaty chemiczne do zwalczania pleśni, preparaty do kontroli insektów, preparaty do niszczenia robactwa, preparaty do niszczenia
szkodników, płyn odstraszający muchy, środki chemiczne dla leśnictwa [przeciwpasożytnicze], środki algobójcze, spraye przeciw owadom, rozpylacze przeciwpchelne, regulatory wzrostu owadów [IGR],
pyretrum [proszek], proszki do zabijania pcheł, preparaty zapobiegające tworzeniu się alg w wodzie, preparaty przeciw molom, preparaty przeciw mchom, preparaty do zwalczania pleśni, preparaty
do zwalczania myszy, preparaty do zwalczania insektów, preparaty
do usuwania alg, preparaty do tępienia larw, preparaty grzybobójcze
do stosowania w ogrodnictwie, preparaty grzybobójcze do użytku
domowego, preparaty grzybobójcze do użytku medycznego, preparaty grzybobójcze do zabijania szkodników, środki zarodnikobójcze,
środki wabiące owady, środki przeciwko gryzoniom, środki przeciw
roztoczom, środki przeciw pasożytom, środki odstraszające zwierzęta, środki odstraszające komary, środki odstraszające mole, środki
odstraszające owady, środki nicieniobójcze, środki grzybobójcze,
środki do tępienia much, środki do odstraszania ptaków, środki chemiczne modyfikujące zachowanie do kontrolowania szkodników,
środki chemiczne dla leśnictwa [fungicydy], środki chemiczne dla leśnictwa [herbicydy], środki chemiczne dla leśnictwa [insektycydy],
trociczki do odymiania, trutki na szczury, trociczki do odymiania jako
środki odkażające, preparaty diagnostyczne, apteczki pierwszej pomocy, wyposażone, płyny do celów weterynaryjnych, preparaty biochemiczne do celów weterynaryjnych, preparaty bakteryjne do celów weterynaryjnych, odczynniki stosowane w genetycznej
diagnostyce weterynaryjnej, nasienie zwierząt, środki odstraszające
insekty dla psów, wazelina do celów medycznych lub weterynaryjnych, szczepionki, substancje pobudzające łaknienie dla zwierząt,
wskaźniki biologiczne do monitorowania procesów sterylizacji
do celów medycznych lub weterynaryjnych, preparaty farmaceutyczne dla zwierząt, preparaty enzymatyczne do celów weterynaryjnych, preparaty farmaceutyczne do użytku weterynaryjnego, preparaty i substancje weterynaryjne, preparaty do mycia zwierząt,
preparaty chemiczne do celów weterynaryjnych, preparaty chemiczne do celów medycznych, dodatki antybiotykowe do pasz dla zwierząt, dodatki lecznicze do pożywienia zwierząt, dodatki do paszy
do celów medycznych, dodatki odżywcze do celów weterynaryjnych, detergenty do celów medycznych, 10 aparatura i instrumenty
chirurgiczne, medyczne, stomatologiczne i weterynaryjne, aplikatory do leków, preparatów farmaceutycznych, preparatów antyseptycznych, protezy kończyn, oczu i zębów, artykuły ortopedyczne,
materiały do zszywania stosowane w chirurgii, artykuły do karmienia
i smoczki, meble i pościel do celów medycznych, sprzęt do przenoszenia pacjentów, odzież medyczna, urządzenia i przyrządy do fizjoterapii, artykuły ortopedyczne i przyrządy ułatwiające poruszanie
się, protezy i sztuczne implanty, aparaty do ochrony słuchu, elektryczne przyrządy do masażu, artykuły antykoncepcyjne, przyrządy
i przybory dentystyczne, urządzenia do diagnostyki, badania i kontroli, aplikatory do leków, aplikatory bandaży, aplikatory do preparatów antybakteryjnych, aplikatory do preparatów antyseptycznych,
aplikatory do preparatów farmaceutycznych, aplikatory w postaci
gąbek [do użytku medycznego], buteleczki z kroplomierzem do podawania lekarstw, buteleczki z kroplomierzem do celów medycznych, bańki lekarskie, butelki do zasysania do użytku medycznego,
inhalatory, igły iniekcyjne, inkubatory, kroplomierze do celów leczniczych, kubeczki do podawania leków, łyżki-miarki do podawania leków, urządzenia do podawania leków, urządzenia do podawania farmaceutyków, urządzenia, narzędzia i przybory chirurgiczne
i do leczenia ran, prezerwatywy, aparaty do słuchu, artykuły do karmienia, smoczki, ściągarki do mleka, aparaty do karmienia piersią,
pończochy przeciwżylakowe, aparaty do masażu, inhalatory, termometry do celów medycznych, ciśnieniomierze do użytku medycznego, pojemniki do podawania leków, wyroby medyczne zawarte w tej
klasie, 20 meble, lustra, ramki obrazów, statuetki, figurki, pudełka,
pojemniki, dzieła sztuki, ozdoby i dekoracje wykonane z drewna, korka, trzciny, wikliny, rogu, kości, kości słoniowej, fiszbinu, muszli,
bursztynu, macicy perłowej, sepiolitu, imitacji tych surowców lub
z tworzyw sztucznych, statuetki, figurki, dzieła sztuki, ozdoby i deko-
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racje wykonane z takich materiałów, jak drewno, wosk, gips lub
z tworzyw sztucznych, zawarte w tej klasie, pojemniki, i spinacze
i uchwyty do nich, niemetalowe, meble i akcesoria meblowe wyposażenia domu, budy, kojce i legowiska dla zwierząt domowych, nakrętki napinające niemetalowe, podkładki z tworzyw sztucznych,
przyssawki z tworzyw sztucznych, podpórki do roślin lub drzew, zamknięcia do pojemników niemetalowe, bańki na mleko [niemetalowe], beczki niemetalowe [inne niż do użytku domowego lub kuchennego], dozowniki do ręczników mocowane na stałe, dozowniki
na chusteczki higieniczne, nie z metalu [mocowane na stałe], dozowniki ręczników papierowych [stacjonarne, nie z metalu], kapsuły [pojemniki niemetalowe], koszyki, pojemniki niemetalowe [składowanie, transport], pojemniki niemetalowe [inne niż do użytku
domowego lub kuchennego], pojemniki na lekarstwa z tworzyw
sztucznych, pojemniki na jajka [opakowania] z tworzyw sztucznych,
pojemniki modułowe [niemetalowe i nie do użytku domowego bądź
kuchennego], pojemniki kompostowe wytwarzane z tworzyw
sztucznych, skrzynki na lekarstwa, tuby wysyłkowe z tworzyw
sztucznych, zbiorniki z tworzyw sztucznych na paliwo [inne niż części pojazdów], zbiorniki z tworzyw sztucznych do magazynowania
przewożonych towarów, zbiorniki na wodę z tworzyw sztucznych,
zbiorniki do kompostowania z materiałów niemetalowych, pojemniki na leki, pojemniki na środki farmaceutyczne, pojemniki na środki
weterynaryjne, 21 pułapki na szkodniki, gryzonie, owady, pojemniki
gospodarstwa domowego, łapki na insekty, sprzęt i artykuły
do sprzątania i czyszczenia, statuetki, figurki, tabliczki i dzieła sztuki
wykonane z takich materiałów, jak porcelana, terakota lub szkło, zawarte w tej klasie, szczotki i artykuły szczotkarskie, szkło nieprzetworzone i półprzetworzone, będące półproduktem, zastawa stołowa,
przybory kuchenne i pojemniki, przybory kosmetyczne i toaletowe
oraz artykuły łazienkowe, akwaria i wiwaria, przyrządy do tępienia
szkodników i robactwa, czerpaki do karmy dla psów, elektroniczne
dozowniki pokarmu dla zwierząt domowych, grzebienie dla zwierząt, pojemniki z tworzyw sztucznych do dozowania żywności dla
zwierząt domowych, pojemniki na żywność dla zwierząt domowych,
pojemniki na ptasie nieczystości, plastikowe pojemniki do dozowania napojów dla zwierząt domowych, donice z tworzyw sztucznych,
donice szklane, donice ceramiczne, konewki, wkłady do tac do wysiewu nasion, terraria wewnętrzne [wiwaria], terraria domowe [uprawa roślin], tace do wysiewu nasion, strzykawki do roślin, doniczki,
osłonki na doniczki, podstawy i podstawki pod doniczki, pojemniki
na rośliny i kwiaty, pojemniki do zastosowania w gospodarstwie domowym, zraszacze, spryskiwacze, zraszacze i rozpylacze do węży
ogrodowych, końcówki do węży ogrodowych, dysze do węży ogrodowych, konewki, rękawice do ogrodnictwa i rolnictwa, kosze
na kwiaty, kosze na rośliny, pojemniki do przesadzania roślin, pojemniki na kwiaty, rozpylacze mocowane do węży ogrodowych, sitka
do konewek, stojaki na kwiaty, spryskiwacze, terraria wewnętrzne
[wiwaria], terraria domowe [uprawa roślin], wazony, uchwyty na doniczki na kwiaty, wsporniki do podtrzymywania kwiatów doniczkowych, zraszacze, bawełna do czyszczenia, dozowniki do detergentów, gąbki czyszczące, rękawice do użytku domowego, rękawice
do prac domowych z tworzyw sztucznych, rękawice do ścierania kurzu, rękawice do polerowania, przyrządy do polerowania przy użyciu
wosku, nieelektryczne, pochłaniacze dymu do użytku domowego,
szmatki do czyszczenia, 42 badania naukowe, chemiczne, biologiczne, rolnicze, naukowe i techniczne usługi i badania oraz ich projektowanie, usługi projektowania, usługi naukowe i technologiczne, usługi inżynieryjne, badania chemiczno-technologiczne, badania
w dziedzinie insektycydów, badania laboratoryjne, badania i analizy
naukowe, inżynieria chemiczna, specjalistyczne usługi konsultacyjne
i doradcze w zakresie chemii rolniczej, usługi badawcze w rolnictwie,
usługi badawczo-rozwojowe związane z nawozami, usługi laboratoryjne w zakresie analiz gleby, usługi laboratoryjne dla badań rolniczych, usługi laboratoriów weterynaryjnych, usługi informacyjne
dotyczące bezpieczeństwa nawozów stosowanych w rolnictwie,
usługi informacyjne dotyczące bezpieczeństwa nawozów stosowanych w ogrodnictwie, usługi informacyjne dotyczące bezpieczeństwa nawozów stosowanych w leśnictwie, usługi w zakresie oceniania skuteczności rolniczych środków chemicznych, usługi
projektowania, testowanie, stwierdzanie autentyczności i kontrola
jakości, usługi w zakresie technologii informacyjnych, pomiary, badania i eksploracja, usługi badawcze w dziedzinie medycyny i farmakologii, usługi w dziedzinie nauk przyrodniczych, analizowanie działania mieszanin chemicznych na zwierzętach, analizy naukowe
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wspomagane komputerowo, badania chemiczno-technologiczne,
badania dotyczące hodowli żywego inwentarza, badania w dziedzinie insektycydów, badania techniczne, badania naukowe i przemysłowe, badania i rozwój w dziedzinie biotechnologii, badania genetyczne, doradztwo techniczne w zakresie szkód spowodowanych
skażeniem, doradztwo techniczne w zakresie usług badawczych dotyczących artykułów spożywczych i suplementów diety, doradztwo
techniczne w dziedzinie wykrywania zanieczyszczeń, badania w zakresie nowych produktów, badania w dziedzinie żywności, laboratoryjne usługi analityczne, konsultacje techniczne z zakresu rozwoju
produktu, kompilacja informacji naukowych, opracowywanie procesów przemysłowych, opracowywanie projektów technicznych, opracowywanie nowych produktów, prace badawczo-rozwojowe nad
nowymi produktami, prace badawcze nad produktami, przeprowadzanie technicznych studiów wykonalności, udostępnianie informacji naukowych, sporządzanie raportów naukowych, usługi laboratoryjne dla badań rolniczych, usługi laboratoriów weterynaryjnych,
usługi świadczone przez laboratoria naukowe, zintegrowane badania naukowe w zakresie szkodników występujących w cieplarniach
i plonach, wypożyczanie aparatury i instrumentów laboratoryjnych,
wynajem urządzeń naukowych, usługi w zakresie testów laboratoryjnych, usługi w zakresie odkrywania leków.

(111) 332503
(220) 2019 05 01
(210) 499350
(151) 2019 12 10
(441) 2019 08 19
(732) KOWALCZYK JACEK MAREK, Garlica Duchowna (PL)
(540) (znak słowny)
(540) WINNICA GARLICA
(510), (511) 12 wino, czerwone wino, białe wino, wino różowe.
(111) 332504
(220) 2019 08 14
(210) 503492
(151) 2020 03 31
(441) 2019 12 16
(732) KĘDZIOR TADEUSZ WALDEMAR TWK-UBEZPIECZENIA,
Gorzów Wielkopolski (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TWK UBEZPIECZENIA TADEUSZ KĘDZIOR
(540)
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preparaty do depilacji, dezodoranty do użytku osobistego stosowane w przemyśle perfumeryjnym, mydła dezodoryzujące, olejki eteryczne z drzewa cedrowego, esencje eteryczne, olejki esencjonalne,
antyseptyczny ałun po goleniu, mydło do golenia, heliotropina, jonon stosowany w przemyśle perfumeryjnym, kadzidełka, kadzidła,
sole do kąpieli do innych celów niż lecznicze, preparaty kosmetyczne do kąpieli, woda kolońska, kleje do przymocowania sztucznych
włosów, maseczki kosmetyczne, mleczka kosmetyczne, kosmetyki,
kosmetyczne preparaty do odchudzania, wazelina kosmetyczna,
zestawy kosmetyczne, kosmetyki dla zwierząt, kosmetyki upiększające, kremy kosmetyczne, kremy wybielające do skóry, preparaty
do kręcenia włosów, ekstrakty z kwiatów stosowane w przemyśle
perfumeryjnym, lakiery do paznokci, woda lawendowa, olejek lawendowy, lotony do celów kosmetycznych, preparaty do makijażu,
puder do makijażu, maseczki kosmetyczne, mieszaniny zapachowe,
mięta do wyrobów perfumeryjnych, mleko migdałowe do celów kosmetycznych, mydło migdałowe, olejek migdałowy, 5 aminokwasy
do celów weterynaryjnych, balsamy do celów leczniczych, batoniki
lukrecjowe do celów farmaceutycznych, białko preparaty do celów
medycznych, chleb dla diabetyków, leki uspokajające, suplementy
mineralne do żywności, preparaty farmaceutyczne, środki przeciwgorączkowe, herbata lecznicza, lecznicze zioła, lekarstwa do picia,
środki przeciw migrenie, leki dla ludzi, napoje lecznicze, środki nasenne, środki na uspokojenie, wody mineralne do celów leczniczych,
pastylki do celów farmaceutycznych, przeciwbólowe środki, zioła
lecznicze preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, suplementy mineralne do żywności, tabletki do celów farmaceutycznych,
żywność dietetyczna do celów leczniczych, żywność dla niemowląt, cukierki do celów leczniczych, środki przeczyszczające, wody
mineralne do celów leczniczych, syropy do użytku farmaceutycznego, lekarstwa przeciw zaparciom witaminowe preparaty, środki
oczyszczające, pigułki do celów farmaceutycznych, cukier do celów
medycznych, herbata odchudzająca do celów leczniczych, środki antykoncepcyjne chemiczne, preparaty farmaceutyczne, muszka hiszpańska w postaci proszku, jod do celów farmaceutycznych, kapsułki
do celów farmaceutycznych, preparaty medyczne do odchudzania,
oleje lecznicze, pigułki do celów farmaceutycznych, środki uśmierzające, mydła dezynfekujące.

(111) 332506
(220) 2019 11 27
(151) 2020 10 12
(441) 2020 03 09
(732) SZYMANOWICZ EMILIA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Pracownia Psychologiczna „Ul”
(540)

(210) 507291

(591) niebieski, szary, biały
(531) 26.01.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 36 pośrednictwo ubezpieczeniowe.
(111) 332505
(220) 2019 09 27
(151) 2020 10 13
(441) 2020 06 01
(732) GŁĄBICKI ANDRZEJ, Tarnowskie Góry (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Essentivalpro
(540)

(210) 504921

(591) zielony, brązowy
(531) 29.01.12, 27.05.03, 27.05.05, 27.05.17
(510), (511) 3 środki przeciw potowe, olejki aromatyczne, barwniki
do celów kosmetycznych, barwniki kosmetyczne, saszetki zapachowe do bielizny, farby do brody, kosmetyki do brwi, ołówki do brwi,
pasty do butów, bursztyn do wyrobów perfumeryjnych, preparaty
do czyszczenia, chusteczki nasączone płynami kosmetycznymi, preparaty do czyszczenia protez zębowych, preparaty do demakijażu,

(591) żółty, pomarańczowy, czarny, biały
(531) 03.13.04, 05.05.20, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 44 terapeutyczne usługi, usługi klinik medycznych, psychologiczne porady.
(111) 332507
(220) 2019 11 27
(210) 507292
(151) 2020 10 12
(441) 2020 02 24
(732) SEMMELROCK STEIN + DESIGN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kołbiel (PL)
(540) (znak słowny)
(540) MAYESTO
(510), (511) 19 płyty tarasowe, płyty betonowe, 37 usługi budowlane, usługi w zakresie układania płyt tarasowych, usługi w zakresie
układania płyt betonowych, doradztwo inżynieryjne w zakresie płyt
tarasowych, doradztwo inżynieryjne w zakresie płyt betonowych.
(111) 332508
(151) 2020 10 09

(220) 2019 11 27
(441) 2020 03 23

(210) 507295
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(732) MANKOVSKYI MAXYM, Dniepr (UA)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GANGSTER
(540)

(531) 27.05.01, 27.05.03, 27.05.05
(510), (511) 30 wyroby cukiernicze na bazie orzechów arachidowych,
cukierki, wyroby cukiernicze, cukierki karmelki, batony zbożowe, wysokoproteinowe batoniki zbożowe, lukier do ciast, lukier lustrzany
jako polewa lustrzana.
(111) 332509
(220) 2019 11 28
(210) 507318
(151) 2020 10 12
(441) 2020 02 17
(732) SIDWOOL INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) solo moda
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej w związku z obuwiem,
usługi sprzedaży detalicznej w związku z parasolami przeciwdeszczowymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z torbami, usługi
sprzedaży detalicznej związane ze sprzedażą odzieży i dodatków
odzieżowych, usługi sprzedaży detalicznej świadczone online w zakresie artykułów odzieżowych, usługi sprzedaży hurtowej w związku
z nakryciami głowy, usługi sprzedaży hurtowej w związku z obuwiem, usługi sprzedaży hurtowej w związku z odzieżą, usługi w zakresie detalicznej sprzedaży wysyłkowej odzieży, usługi w zakresie
wysyłkowej sprzedaży detalicznej akcesoriów odzieżowych, usługi
sprzedaży detalicznej w związku z nakryciami głowy.
(111) 332510
(220) 2019 11 28
(210) 507320
(151) 2020 10 09
(441) 2020 01 20
(732) SAVI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Oborniki Śląskie (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SAVI GROUP
(540)

(591) pomarańczowy, czarny, biały
(531) 26.01.03, 26.11.03, 26.07.04, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 aktualizacja i utrzymywanie danych w komputerowych bazach danych, analiza kosztów, audyt działalności gospodarczej, audyt finansowy, badania biznesowe, badania dotyczące
działalności gospodarczej, badania rynkowe, badania biznesu, doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie zarządzania biurem, doradztwo w zakresie zarządzania personelem, dostarczanie informacji dotyczących
kontaktów handlowych i biznesowych, fakturowanie, negocjowanie
i rozliczanie transakcji handlowych dla osób trzecich, negocjowanie
umów biznesowych dla osób trzecich, organizowanie targów w celach handlowych lub reklamowych, outsourcing (doradztwo biznesowe), pomoc w zarządzaniu działalnością gospodarczą, usługi doradztwa w zarządzaniu działalnością gospodarczą, usługi ekspertów
w zakresie efektywności ekonomicznej, wyceny handlowe, zarządzanie działalnością gospodarczą w zakresie projektów budowlanych,
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zarządzanie w zakresie zamówień handlowych, 36 analizy finansowe, organizowanie finansowania projektów budowlanych, organizowanie wynajmu nieruchomości, pobieranie czynszu, pośrednictwo
w obrocie nieruchomościami, pośrednictwo w zakresie pozwoleń
na emisję dwutlenku węgla, powiernictwo, pożyczki (finansowanie), szacowanie kosztów naprawy (wycena finansowa), transakcje
finansowe, usługi badań dotyczących finansów, usługi finansowania,
wycena nieruchomości, wyceny finansowe w związku z odpowiedzią na ogłoszenia przetargowe, wynajem powierzchni biurowej,
wynajem biur do coworkingu, zarządzanie finansami, zarządzanie
nieruchomością, 37 budownictwo, usługi doradztwa budowlanego,
nadzór budowlany, usługi elektryków, usługi hydrauliczne, budowa
fabryk, budowa i naprawa magazynów, budowa stoisk i sklepów
targowych, czyszczenie budynków od zewnątrz, czyszczenie budynków od wewnątrz, instalacja narzędzi na placu budowy, instalowanie
i naprawa pieców, instalowanie i naprawa urządzeń elektrycznych,
instalowanie i naprawa urządzeń zamrażalniczych, instalowanie
i naprawa wind, instalowanie oraz naprawa urządzeń klimatyzacyjnych, izolowanie budynków, konsultacje budowlane, lakierowanie,
malowanie, malowanie lub naprawa znaków, montaż drzwi i okien,
montaż i naprawa instalacji alarmowych i przeciwpożarowych, montaż i naprawa instalacji grzewczych, montaż rusztowań, montaż wyposażenia kuchennego, murarstwo, mycie, naprawa linii wysokiego
napięcia, naprawa pomp, renowacja powłok cynowych, rozbiórka
budynków, tynkowanie układanie kabli, układanie nawierzchni drogowych, usługi dekarskie, usługi w zakresie szczelinowania hydraulicznego, uszczelnianie budynków, wiercenie studni, wynajem sprzętu budowlanego, zabezpieczanie przed korozją, 39 dostawa energii
elektrycznej, dystrybucja energii.

(111) 332511
(220) 2019 11 28
(210) 507321
(151) 2020 10 09
(441) 2020 02 03
(732) AXENCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kraków (PL)
(540) (znak słowny)
(540) SmartTime
(510), (511) 9 programy komputerowe (software ładowalny), programy komputerowe nagrane, programy sterujące komputerowe nagrane, oprogramowanie komputerowe nagrane, komputery, przenośne
komputery, podręczne przenośnie komputery, komputerowy sprzęt,
drukarki komputerowe, dyski magnetyczne, dystrybutory dysków
komputerowych, fotokopiarki, klawiatury komputerowe, mikroprocesory, oprogramowanie do gier komputerowych, oprogramowanie
komputerowe, nagrane, pamięci komputerowe pamięci zewnętrzne
USB, pliki graficzne do ściągnięcia do telefonu komórkowego, pliki
muzyczne do ściągnięcia do telefonu komórkowego, urządzenia
do przetwarzania danych, urządzenia do fotokopiowania, podpórki pod nadgarstki do użytku z komputerem, podkładki pod myszy
komputerowe, 42 instalowanie, konserwacja i naprawy komputerów,
doradztwo w zakresie komputerowego sprzętu, odzyskiwanie komputerowych danych, programowanie komputerów, projektowanie
systemów komputerowych, wypożyczanie komputerów, konserwacja oprogramowania komputerowego, aktualizacja oprogramowania
komputerowego, doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego, instalacje oprogramowania komputerowego, konserwacja
oprogramowania komputerowego, inwentaryzacja oprogramowania komputerowego, usługi w zakresie bezpieczeństwa i monitorowania sieci it, powielanie oprogramowania komputerowego,
projektowanie oprogramowania komputerowego, wypożyczanie
oprogramowania komputerowego, pomoc techniczna w zakresie
oprogramowania komputerowego (helpdesk), tworzenie oprogramowanie komputerowego w zakresie monitorowanie pracowników, dostarczanie i opracowywanie wyszukiwarek internetowych,
hosting serwerów, monitoring systemów komputerowych przy
użyciu dostępu zdalnego, usługi komputerowe w zakresie ochrony
antywirusowej, odzyskiwanie danych komputerowych, udostępnianie miejsca na serwerach, usługi doradcze w zakresie technologii
informacyjnej ( I T ), tworzenie i utrzymywanie stron internetowych
dla osób trzecich, 45 licencjonowanie oprogramowania komputerowego, licencjonowanie własności intelektualnej, doradztwo w wyżej
wymienionych usługach.
(111) 332512
(151) 2020 10 09

(220) 2019 11 28
(441) 2020 04 20

(210) 507323
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(732) ZAJĄC KINGA, PAWLAK-SZPOTAN MONIKA K&M NOVA
SPÓŁKA CYWILNA, Nowa Gadka (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KIDSEE
(540)

(591) zielony, różowy, czarny, szary, brązowy
(531) 03.02.09, 03.02.24, 03.02.25, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.01,
29.01.03, 29.01.08
(510), (511) 12 rowery dziecięce, rowery, rowery składane, rowery
na pedały, rowerki biegowe (pojazdy), wózki, wózki dziecięce, wózki
dziecięce spacerowe, 20 fotele, rozkładane fotele, fotele wypoczynkowe, rozkładane fotele (do siedzenie i spania), 27 dywany, chodniki
i maty, 28 zabawki, hulajnogi (zabawki), pojazdy (zabawki), zabawki
bujane, zabawki mówiące, zabawki pluszowe, zabawki wypchane, zabawki dla zwierząt, zabawki na baterie zabawki z tkanin, zabawki dla
niemowląt, zabawki dla dzieci, zabawki dla psów, zabawki do pchania, leżaczki bujane (zabawki), zabawki do jeżdżenia, wypchane
zwierzęta (zabawki), zabawki na kółkach, inteligentne pluszowe
zabawki, zabawki rozwojowe dla niemowląt, zabawki dla zwierząt
domowych, wielofunkcyjne zabawki dla dzieci, konie na biegunach
(zabawki), zabawki w kształcie zwierząt, wielofunkcyjne zabawki dla
niemowląt, rowery trójkołowe (zabawki), pojazdy jeżdżące dla dzieci,
czterokołowe pojazdy dla dzieci, zabawki na kółkach napędzane pedałami, maty do zabawy zawierające zabawki dla niemowląt.
(111) 332513
(220) 2019 11 28
(210) 507326
(151) 2020 10 09
(441) 2019 12 30
(732) DUNAT AGNIESZKA PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNOUSŁUGOWO-HANDLOWE DEPSOL, Wiśniowa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MOTO SURF
(540)

(591) niebieski, czarny, biały
(531) 01.15.24, 26.01.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej desek surfingowych z silnikiem elektrycznym, desek surfingowych z silnikiem
spalinowym, za pośrednictwem stacjonarnych punktów sprzedaży
oraz sieci Internet, usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej w zakresie
części do silników desek surfingowych, za pośrednictwem stacjonarnych punktów sprzedaży oraz sieci Internet, usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej w zakresie odzieży sportowej, czapek i czapeczek
sportowych, za pośrednictwem stacjonarnych punktów sprzedaży
oraz sieci Internet, 37 konserwacja, serwis, strojenie i naprawa silników desek surfingowych, konserwacja i naprawy desek surfingowych
z silnikiem spalinowym, konserwacja i naprawy desek surfingowych
z silnikiem elektrycznym, 39 wypożyczanie desek surfingowych
z silnikiem spalinowym, wypożyczanie desek surfingowych z silnikiem elektrycznym, 41 nauka pływania na deskach surfingowych
z silnikiem, nauczanie pływania, udostępnianie obiektów i sprzętu
pływackiego, organizowanie i prowadzenie wyścigów desek surfingowych z silnikiem, organizowanie imprez i zawodów sportowych,
usługi edukacyjne związane z wodą.
(111) 332514
(220) 2019 11 28
(151) 2020 10 09
(441) 2020 01 20
(732) MUSIAŁ KAMILA MILKA, Częstochowa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)

(210) 507329
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(540) OFFENSIVE
(540)

(531) 26.04.05, 26.04.18, 27.05.01
(510), (511) 25 odzież, bluzy, kurtki, buty, czapki, kamizelki, koszulki,
T-shirty, szaliki, spodnie, spodenki, paski, podkoszulki bez rękawów,
swetry.
(111) 332515
(220) 2019 11 28
(210) 507330
(151) 2020 10 15
(441) 2020 06 08
(732) ING BANK ŚLĄSKI SPÓŁKA AKCYJNA, Katowice (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Moje ING
(510), (511) 16 afisze, plakaty, broszury, kalendarze, materiały drukowane, obwoluty na dokumenty, prospekty, 35 usługi reklamy, doradztwo w zakresie zarządzania i organizacji, doradztwo w zakresie
fuzji firm i przejęć, prognozowanie gospodarcze, oceny handlowe,
ekspertyzy efektywności, badania i zapytania biznesowe, analizy
kosztów, badania i analizy marketingowe, usługi audytu, kompilacja i systematyzacja informacji w komputerowych bazach danych,
skomputeryzowane zarządzanie plikami, pozyskiwanie danych
do komputerowych baz danych, 36 operacje bankowe, usługi bankowe z dostępem bezpośrednim przez internet, emisja kart kredytowych, doradztwo finansowe, usługi finansowe, informacje bankowe, obsługa kart debetowych i kart kredytowych, lokaty kapitałów,
kredytowanie, operacje finansowe, operacje walutowe, pośrednictwo finansowe, transakcje finansowe, transfer elektroniczny środków finansowych, 38 przesyłanie informacji tekstowej i obrazowej
za pomocą komputera, usługi prowadzenia serwisu internetowego
i prowadzenia portalu internetowego, usługi wypożyczania czasu
dostępu do światowej sieci, udostępnianie internetu dla forum dyskusyjnego, zapewnianie dostępu do usług on-line i dostępu on-line
do baz danych, usługi informacyjne za pomocą telefonu, usługi ogłoszeń elektronicznych.
(111) 332516
(220) 2019 11 28
(210) 507333
(151) 2020 10 15
(441) 2020 06 08
(732) ING BANK ŚLĄSKI SPÓŁKA AKCYJNA, Katowice (PL)
(540) (znak słowny)
(540) navidom
(510), (511) 35 usługi reklamy, doradztwo w zakresie zarządzania i organizacji, doradztwo w zakresie fuzji firm i przejęć, usługi doradcze
i pośrednictwa w odniesieniu do świadczeń pracowniczych, prognozowanie gospodarcze, oceny handlowe, wyceny przedsiębiorstw,
ekspertyzy efektywności, badania i zapytania biznesowe, analizy
kosztów, badania i analizy marketingowe, usługi audytu, kompilacja i systematyzacja informacji w komputerowych bazach danych,
skomputeryzowane zarządzanie plikami, pozyskiwanie danych
do komputerowych baz danych, 36 operacje bankowe, usługi bankowe z dostępem bezpośrednim przez Internet, emisja kart kredytowych, doradztwo finansowe, usługi finansowe, informacje bankowe,
obsługa kart debetowych i kart kredytowych, lokaty kapitałów, kredytowanie, operacje finansowe, operacje walutowe, pośrednictwo
finansowe, transakcje finansowe, transfer elektroniczny środków
finansowych, dzierżawa nieruchomości, wycena majątku nieruchomego, pośrednictwo w sprawach majątku nieruchomego, zarządzanie majątkiem nieruchomym, administrowanie nieruchomości,
wynajmowanie pomieszczeń biurowych i mieszkań, 42 administrowanie stronami komputerowymi (sieciowymi), aktualizowanie oprogramowania komputerowego, analizy systemów komputerowych,
instalowanie oprogramowania komputerowego, obsługiwanie baz
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danych dla klientów i potencjalnych klientów banku dostępnych
przez Internet, projektowanie oprogramowania komputerowego,
tworzenie i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich,
tworzenie i utrzymywanie systemów obsługi klienta dostępnych
przez Internet.

(111) 332517
(220) 2019 11 28
(210) 507334
(151) 2020 10 09
(441) 2020 02 03
(732) BACCA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) tubapay
(540)

(591) biały, różowy
(531) 29.01.01, 27.05.01, 26.04.04
(510), (511) 9 elektroniczne terminale płatnicze, 36 udostępnianie
terminali elektronicznych do obsługi płatności, między innymi ubezpieczeniowych.
(111) 332518
(220) 2019 11 28
(210) 507335
(151) 2020 10 09
(441) 2020 01 07
(732) PGS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Włącz BIO
(540)

(591) zielony, jasnozielony
(531) 26.01.01, 26.11.07, 26.11.08, 27.05.01, 29.01.03
(510), (511) 29 flaki, krokiety, chipsy ziemniaczane, chrupki ziemniaczane, wyroby wędliniarskie, koncentraty (tj. koncentraty zup, rosołowe, pomidorowe [puree], soków warzywnych do konsumpcji),
konserwy mięsne i rybne, pasztety, placki ziemniaczane, mięso, ekstrakty mięsne, mleko, mleko albuminowe, mleko kokosowe, mleko
kokosowe dla celów kulinarnych, mleko migdałowe, mleko migdałowe do celów kulinarnych, mleko owsiane, mleko ryżowe, mleko
ryżowe do celów kulinarnych, mleko skondensowane, mleko sojowe,
mleko w proszku, mleko z orzeszków ziemnych, mleko z orzeszków
ziemnych do celów kulinarnych, produkty mleczne, margaryna, masło, napoje mleczne z przewagą mleka, napoje na bazie mleka kokosowego, napoje na bazie mleka migdałowego, napoje na bazie mleka orzechowego, substytuty mleka, śmietana [produkty mleczarskie]
oleje jadalne, tłuszcze, owoce i warzywa konserwowane, przeciery
z owoców i warzyw, bakalie, żywność z ryb, wyroby garmażeryjne
mięsne i rybne, sery, owoce i warzywa suszone, konfitury, galaretki,
koncentraty, dżemy, powidła, sałatki owocowe, sałatki warzywne,
owoce i warzywa przetworzone w postaci mrożonek i puszkowane, dania gotowe do spożycia, nasiona przetworzone, 30 aromaty
do żywności, chipsy zbożowe, wyroby z czekolady, czekolada, kukurydza prażona, lody, desery lodowe, preparaty zbożowe, mrożonki
zawarte w tej klasie, herbata, kakao, ketchup, majonezy, miód, musztarda, przyprawy, ryż, puddingi, sosy sałatkowe, prażona kukurydza,
sorbety, kisiele, budynie, 32 wody gazowane, wody stołowe, wody
mineralne, napoje bezalkoholowe, nektary, soki, esencje do produkcji napojów, 35 doradztwo w sprawach działalności gospodarczej,
informacje handlowe, analizy kosztów, pozyskiwanie, sortowanie
i wyszukiwanie danych do baz danych, sondaże, rekrutacja personelu, pokazy towarów, promocja sprzedaży, programy lojalnościowe,
dobór personelu za pomocą metod psychotechniki, organizowanie
targów i wystaw handlowych, projektowanie reklam, pośrednictwo
w zakresie kojarzenia kontrahentów, rekrutacja kadry menedżerskiej,
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testowanie kadry menedżerskiej w celu selekcji personelu, prowadzenie informacji o firmach, prowadzenie przedstawicielstw firm
zagranicznych na Polskę, prowadzenie delikatesów, zgrupowanie
na rzecz osób trzecich różnych towarów pozwalających nabywcy
wygodnie oglądać i kupować w sklepie wielobranżowym z artykułami spożywczymi, z napojami, prowadzenie sklepów internetowych
w branży spożywczej oferujących produkty szybkozbywalne, 36
wynajmowanie powierzchni sklepowych, usługi w zakresie wynajmowania i administrowania nieruchomościami, doradztwo w sprawach finansowych, 39 usługi w zakresie przewozu osób i towarów,
usługi w zakresie przeładunku, magazynowanie towarów, 42 tworzenie komputerowych programów informatycznych, organizowanie prac nad rozwojem komputerowych programów informatycznych, programowanie komputerowe, doradztwo w zakresie sprzętu
komputerowego i programowania komputerowego, projektowanie
i prowadzenie komputerowych platform szkoleniowych on-line, projektowanie i prowadzenie komputerowych platform interakcyjnych
on-line, 43 usługi gastronomiczne, prowadzenie hoteli, zajazdów,
łodziami, catering, prowadzenie barów, barów szybkiej obsługi, kawiarnie, restauracje, restauracje samoobsługowe, przygotowywanie
dań na zamówienie oraz dostawa potraw na zamówienie.

(111) 332519
(220) 2019 11 28
(151) 2020 10 09
(441) 2020 01 20
(732) GRZĄDZIEL KRZYSZTOF, Włocławek (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DGS
(540)

(210) 507336

(591) niebieski
(531) 26.01.03, 26.01.18, 26.13.25, 27.05.01, 29.01.11
(510), (511) 6 blacha w postaci płyt i arkuszy, blacha stalowa cienka,
drobne wyroby metalowe, folia aluminiowa, folie metalowe do zawijania i pakowania, formy odlewnicze metalowe, kabiny stosowane
przy malowaniu za pomocą rozpylaczy, metalowe, kapsle do butelek
metalowe, kapsle metalowe do korkowania, metalowe klipsy do zamykania torebek, opakowania blaszane z białej blachy, pojemnik, kasety i paki metalowe, pojemniki do pakowania metalowe, zamknięcia
do pojemników metalowe, zamknięcia do pudełek, metalowe, zatyczki i korki metalowe, zatyczki jako wyroby żelazne, zatyczki metalowe, 7 elektryczne zgrzewarki do tworzyw sztucznych, pakowanie,
etykieciarki formy jako części maszyn, frezarki, giętarki, gwinciarki
do nakrętek, imaki do narzędzi do obrabiarek, maszyny do drukowania na cienkiej blasze, maszyny do grawerowania, maszyny do nanoszenia cienkiej warstwy farby, maszyny do przetwórstwa metali,
maszyny do tłoczenia, maszyny do typografii, maszyny odlewnicze
i do formowania, narzędzia jako części maszyn, obrabiarki, obudowy
jako części maszyn, obudowy łożysk do maszyn, pakowarki, podajniki jako części maszyn, suporty jako części maszyn, tokarki, urządzenia do malowania, wytłaczarki, walcarki deseniujące, 16 materiały
opakowaniowe amortyzujące, do wyściełania z papieru lub kartonu,
maty papierowe, pudełka z papieru lub kartonu, torby papierowe,
tuby z tektury, 20 klipsy z tworzyw sztucznych do zamykania torebek, korki do butelek, nakrętki niemetalowe, nakrętki niemetalowe
do butelek, niemetalowe kapsle do korkowania, zamknięcia do butelek nie ze szkła, metalu lub gumy, 37 lakierowanie, regeneracja maszyn zużytych lub częściowo zniszczonych.
(111) 332520
(220) 2019 11 28
(151) 2020 10 09
(441) 2020 02 03
(732) WIĘCH JACEK, Pęcice (PL)
(540) (znak słowny)
(540) PIZZAUBENKA
(510), (511) 43 pizzerie, bary, restauracje.

(210) 507339

Nr 3/2021
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(111) 332521
(220) 2019 11 28
(210) 507340
(151) 2020 10 09
(441) 2020 01 07
(732) ZAGÓRSKA JOLANTA PPHU LEKARO, Wola Ducka (PL)
(540) (znak słowny)
(540) LEKARO
(510), (511) 35 sprzedaż surowców wtórnych, a mianowicie metali
żelaznych, opakowań z aluminium, kartonu, makulatury gazetowej,
opakowań wielomateriałowych, butelek PET, opakowań z HDPE (chemia gospodarcza), opakowań z PP, opakowań z PS, opakowań z PE,
folii LDPE/HDPE, opakowań z drewna, opakowań ze szkła, paliwa
alternatywnego, sprzedaż pojemników i kontenerów, sprzedaż piasku i soli drogowej, sprzedaż kompostu, 37 zbieranie śmieci [zbiórka
odpadów], usuwanie odpadów [usługi czyszczenia], usuwanie gruzu z budynków [usługi budowlane], 39 usługi wywozu odpadów,
wywóz śmieci, zbieranie kontenerów na odpady, usługi wynajmu
kontenerów na gruz, wynajem pojemników i kontenerów do przechowywania lub transportu odpadów, usługi w zakresie zbierania,
gromadzenia, składowania, usuwania i transportu odpadów, usługi
oczyszczania z odpadów, usługi zaopatrywania w ciepło odpadowe,
usługi w zakresie dostawy piasku, soli drogowej, odbiór odpadów
komunalnych, przemysłowych, budowlanych oraz wywóz gruzu
i śmieci, 40 sortowanie odpadów, utylizacja odpadów i surowców
wtórnych, niszczenie odpadów i śmieci, sortowanie odpadów i materiałów nadających się do recyclingu, obróbka materiałów uzyskanych
z odpadów (odzyskiwanie surowców wtórnych), usługi informacyjne,
doradcze i konsultacyjne związane z recyclingiem odpadów i śmieci,
recykling i uzdatnianie odpadów i śmieci, przetwarzanie odpadów
i śmieci, spalanie i niszczenie odpadów i śmieci, pozyskiwanie składników z pozostałości odpadów, mechaniczno-biologiczne przetwarzanie odpadów, sortowanie odpadów i śmieci oraz materiałów
nadających się do recyklingu [przetwarzanie], wynajem maszyn
i urządzeń do kruszenia lub zagęszczania odpadów, usługi uzdatniania gleby, odpadów lub wody [usługi remediacji środowiska], 41
usługi edukacyjne dotyczące ochrony środowiska i gospodarowania
odpadami, organizacja imprez o charakterze edukacyjnym promujących ochronę środowiska, publikacje on-line, organizowanie szkoleń,
konferencji, wykładów w zakresie ochrony środowiska i gospodarowania odpadami.
(111) 332522
(220) 2019 11 29
(210) 507363
(151) 2020 10 09
(441) 2020 02 03
(732) PAZIM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Szczecin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Copernicus Club
(540)

(591) czarny
(531) 27.05.01
(510), (511) 43 bary szybkiej obsługi, kafeterie, kawiarnie, cukiernie,
obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, restauracje, restauracje samoobsługowe, stołówki, wypożyczanie urządzeń do gotowania, usługi barowe, wynajmowanie
sal na posiedzenia [mitingi, narady], wypożyczanie dystrybutorów
wody pitnej, usługi rezerwacji miejsc w restauracjach, usługi rezerwacyjne w zakresie rezerwacji posiłków, usługi w zakresie bankietów,
usługi dotyczące dostarczania napojów, usługi w zakresie gotowania
posiłków, usługi w zakresie przygotowania jedzenia i napojów, usługi
w zakresie restauracji [brasserie], zapewnienie pomieszczeń na uroczystości, restauracje z grillem, restauracje oferujące dania na wynos,
usługi kateringowe dla firm, szkół, szpitali, usługi kateringowe oferujące kuchnię europejską, usługi kateringowe w prywatnych salach
do spotkań biznesowo-towarzyskich, usługi kateringowe w zakresie
bufetów firmowych, imprezy firmowe i rodzinne, organizacja przyjęć weselnych, urodzinowych i okolicznościowych, organizowanie
bankietów, serwowanie napojów alkoholowych, usługi restauracji,
w których mięso przygotowuje się na oczach klientów, usługi kateringowe dla centrów konferencyjnych, usługi kateringowe dla domów opieki oraz domów spokojnej starości.
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(111) 332523
(220) 2019 11 29
(210) 507364
(151) 2020 10 09
(441) 2020 02 03
(732) PAZIM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Szczecin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) 1992 Muffinek CUKIERNIA
(540)

(591) biały, czarny
(531) 08.01.09, 26.01.04, 27.05.01, 27.07.01
(510), (511) 43 bary szybkiej obsługi, kafeterie, kawiarnie, cukiernie,
obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, restauracje, restauracje samoobsługowe, stołówki, wypożyczanie urządzeń do gotowania, usługi barowe, wynajmowanie
sal na posiedzenia [mitingi, narady], wypożyczanie dystrybutorów
wody pitnej, usługi rezerwacji miejsc w restauracjach, usługi rezerwacyjne w zakresie rezerwacji posiłków, usługi w zakresie bankietów,
usługi dotyczące dostarczania napojów, usługi w zakresie gotowania
posiłków, usługi w zakresie przygotowania jedzenia i napojów, usługi
w zakresie restauracji [brasserie], zapewnienie pomieszczeń na uroczystości, restauracje z grillem, restauracje oferujące dania na wynos,
usługi kateringowe dla firm, szkół, szpitali, usługi kateringowe oferujące kuchnię europejską, usługi kateringowe w prywatnych salach
do spotkań biznesowo-towarzyskich, usługi kateringowe w zakresie
bufetów firmowych, imprezy firmowe i rodzinne, organizacja przyjęć weselnych, urodzinowych i okolicznościowych, organizowanie
bankietów, serwowanie napojów alkoholowych, usługi restauracji,
w których mięso przygotowuje się na oczach klientów, usługi kateringowe dla centrów konferencyjnych, usługi kateringowe dla domów opieki oraz domów spokojnej starości.
(111) 332524
(220) 2019 11 29
(210) 507368
(151) 2020 10 09
(441) 2019 12 30
(732) FUNDACJA NATURE FOUNDATION, Łódź (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Nature Institute
(510), (511) 3 aromaty [olejki eteryczne], balsamy do celów kosmetycznych, kosmetyki, kremy kosmetyczne, mydła, preparaty kosmetyczne do kąpieli.
(111) 332525
(220) 2019 11 29
(210) 507378
(151) 2020 10 09
(441) 2020 02 03
(732) WARYŃSKI SPÓŁKA AKCYJNA GRUPA HOLDINGOWA,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) EQ 2
(540)

(591) żółty
(531) 24.17.25, 26.05.17, 29.01.02, 27.05.01
(510), (511) 35 usługi reklamowe, usługi w zakresie promocji, promocja sprzedaży, usługi marketingowe, zarządzanie w działalności
gospodarczej, administrowanie działalności gospodarczej, prace
biurowe, usługi menedżerskie, prowadzenie interesów osób trzecich, usługi badania rynku, w tym w celach handlowych, promocja
inwestycji w zakresie nieruchomości, administrowanie i zarządzanie przedsiębiorstwami handlowymi, zgromadzenie na rzecz osób
trzecich towarów z branży spożywczej, kosmetycznej, RTV-AGD,
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dekoratorskiej, budowlanej, jubilerskiej, odzieżowej, medycznej,
oświetleniowej, biurowej, gromadzenie ofert dotyczących usług wynajmowania powierzchni biurowej, garaży oraz usług parkingowych,
organizowanie aukcji, wernisaży w celach komercyjnych, zgrupowanie na rzecz osób trzecich towarów z branży spożywczej, kosmetycznej, RTV-AGD, dekoratorskiej, budowlanej, jubilerskiej, odzieżowej, medycznej, oświetleniowej, biurowej, usług wynajmowania
powierzchni biurowej, usługowej oraz parkingowej pozwalające
nabywcy wygodnie je oglądać i kupować w dużym sklepie wielobranżowym, galerii handlowej i supermarkecie, wynajmowanie kopiarek, dobór personelu za pomocą testów, przeprowadzanie testów
psychometrycznych w celu doboru personelu, dobór personelu [dla
osób trzecich], 36 usługi ubezpieczeniowe, działalność finansowa,
usługi bankowe, usługi w zakresie majątku nieruchomego, ubezpieczenia, analizy finansowe, doradztwo w sprawach finansowych, operacje i usługi finansowe, administrowanie i zarządzanie nieruchomościami, usługi finansowania kupna na raty, pośrednictwo w najmie
i handlu nieruchomościami, usługi wyceny finansowej, prowadzenie
rozliczeń finansowych transakcji w tym związanych z najmem, kupnem lub sprzedażą nieruchomości, pośrednictwo ubezpieczeniowe,
badania rynku nieruchomości, usługi dotyczące windykacji, usługi
w zakresie administrowania budynkami, usługi finansowe oraz pośrednictwa finansowego, usługi finansowania nieruchomości, usługi
w zakresie wynajmowania i dzierżawy nieruchomości, w tym powierzchni biurowej, magazynowej, usługi w zakresie pośrednictwa
kupna lub sprzedaży nieruchomości, usługi zarządzania majątkiem
ruchomym osób trzecich, usługi obrotu nieruchomościami, leasing,
najem i dzierżawa składników majątkowych nieruchomości, usługi
prowadzenia działalności inwestycyjnej na rynku finansowym i kapitałowym, usługi inwestycyjne, zarządzanie nieruchomościami, wynajem nieruchomości, wynajem powierzchni biurowej, wynajem powierzchni usługowej, 37 usługi budowlane, budowa nieruchomości
[budownictwo|, budowanie nieruchomości, budowa nieruchomości
mieszkalnych, budowa nieruchomości komercyjnych, naprawy i remonty nieruchomości, konserwacja nieruchomości, sprzątanie nieruchomości, usługi instalacyjne w zakresie rusztowań budowlanych,
platform roboczych i budowlanych, montaż i naprawy budynków
i budowli, usługi nadzoru budowlanego, informacja budowlana,
sprzątanie budynków, usługi punktów pralniczych, instalowanie,
konserwacja i naprawy komputerów, konstruowanie pawilonów
handlowych i sklepów, budowa i naprawy obiektów magazynowych, instalacja, konserwacja i naprawy maszyn, montaż rusztowań,
mycie okien, instalowanie i naprawy instalacji grzewczych, klimatyzacyjnych i chłodniczych, instalowanie i naprawy urządzeń przeciwpożarowych, instalowanie i naprawy urządzeń antywłamaniowych,
instalowanie i naprawy urządzeń łączności w tym telefonów, usługi
doradcze dotyczące renowacji nieruchomości, usługi nadzoru budowlanego w zakresie projektów dotyczących nieruchomości.

(111) 332526
(220) 2019 11 29
(210) 507381
(151) 2020 10 15
(441) 2020 03 23
(732) SUPER HOTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Nowy Sącz (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) HOTEL PARYSKI art & BUSINESS
(540)

(591) złoty, czarny
(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.24, 01.01.05, 06.01.02, 06.01.04

Nr 3/2021

(510), (511) 35 zarządzanie hotelami, zarządzanie administracyjne
hotelami, zarządzanie biznesowe hotelami, usługi reklamowe dotyczące hoteli, usługi sekretarskie świadczone przez hotele, zarządzanie działalnością hoteli dla osób trzecich, usługi zarządzania hotelami
dla osób trzecich, zarządzanie hotelowymi programami motywacyjnymi osób trzecich, usługi doradztwa związane z administrowaniem
i zarządzaniem hotelami, dostarczanie informacji porównawczych
w zakresie cen pokoi hotelowych, 41 usługi rozrywkowe świadczone
przez hotele, usługi szkoleniowe dotyczące sprzątania hoteli, udostępnianie obiektów i sprzętu rozrywkowego w hotelach, 42 projektowanie hoteli, usługi planowania hoteli, 43 informacja hotelowa,
rezerwacje hotelowe, usługi hotelowe, hotelowe usługi kateringowe,
usługi restauracji hotelowych, rezerwacja zakwaterowania hotelowego, informacja na temat hoteli, usługi hoteli i moteli, biura zakwaterowania, zapewnienie zakwaterowania w hotelach, organizowanie
zakwaterowania w hotelach, rezerwacja zakwaterowania w hotelach,
organizowanie posiłków w hotelach, wycena zakwaterowania w hotelach, rezerwacje miejsc w hotelach, usługi restauracyjne świadczone przez hotele, udzielanie informacji w zakresie hoteli, udostępnianie miejsc noclegowych w hotelach.

(111) 332527
(220) 2019 11 29
(210) 507382
(151) 2020 10 09
(441) 2020 02 03
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWOUSŁUGOWE AWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bielsko-Biała (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Wino ziołowe na intrakcie z ziół
(510), (511) 16 etykiety (owijki) na butelce z papieru lub kartonu.
(111) 332528
(220) 2019 11 29
(210) 507384
(151) 2020 10 09
(441) 2019 12 30
(732) SZYSZKO SŁAWOMIR, SZYSZKO IZABELA ŻWIR TRANS
SPÓŁKA CYWILNA, Mątki (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ZT ŻWIR TRANS S.I. SZYSZKO
(540)

(591) żółty, granatowy
(531) 18.01.07, 18.01.08, 26.04.16, 26.04.18, 29.01.12, 27.05.01
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej, hurtowej oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej w zakresie sprzedaży
odpadów i złomu, 37 wydobywanie surowców naturalnych, wydobywanie: żwiru, piasku, glinu, kruszenie betonu, bagrowanie (pogłębianie gruntu), usługi budowlane, konstrukcyjne, rozbiórkowe
i wyburzeniowe, przygotowanie terenu pod budowę (stabilizacja
gruntu), wynajem narzędzi, instalacji i sprzętu budowlanego, rozbiórkowego, czyszczącego i konserwacyjnego, 39 usługi transportu drogowego w zakresie przewozu ładunków, usługi doradcze
związane z transportem drogowym, transport i przechowywanie
odpadów, usługi wynajmu, transportu, zbierania i składowania
kontenerów na odpady, 40 obróbka i przetwarzanie materiałów,
kruszenie kamieni, usuwanie odpadów (obróbka odpadów), recykling i uzdatnianie odpadów.
(111) 332529
(220) 2019 11 29
(210) 507386
(151) 2020 10 12
(441) 2020 03 23
(732) PAZIM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Szczecin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) restaurant & café EUROPA

Nr 3/2021
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(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 43 bary szybkiej obsługi, kafeterie, kawiarnie, cukiernie,
obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, restauracje, restauracje samoobsługowe, stołówki, wypożyczanie urządzeń do gotowania, usługi barowe, wynajmowanie
sal na posiedzenia [mitingi, narady], wypożyczanie dystrybutorów
wody pitnej, usługi rezerwacji miejsc w restauracjach, usługi rezerwacyjne w zakresie rezerwacji posiłków, usługi w zakresie bankietów,
usługi dotyczące dostarczania napojów, usługi w zakresie gotowania
posiłków, usługi w zakresie przygotowania jedzenia i napojów, usługi
w zakresie restauracji [brssserie], zapewnienie pomieszczeń na uroczystości, restauracje z grillem, restauracje oferujące dania na wynos,
usługi kateringowe dla firm, szkół, szpitali, usługi kateringowe oferujące kuchnię europejską, usługi kateringowe w prywatnych salach
do spotkań biznesowo-towarzyskich, usługi kateringowe w zakresie
bufetów firmowych, imprezy firmowe i rodzinne, organizacja przyjęć weselnych, urodzinowych i okolicznościowych, organizowanie
bankietów, serwowanie napojów alkoholowych, usługi restauracji,
w których mięso przygotowuje się na oczach klientów, usługi kateringowe dla centrów konferencyjnych, usługi kateringowe dla domów opieki oraz domów spokojnej starości.
(111) 332530
(220) 2019 11 29
(210) 507388
(151) 2020 10 09
(441) 2020 03 16
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO WYROBÓW CUKIERNICZYCH ODRA
SPÓŁKA AKCYJNA, Brzeg (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Kapitańskie
(540)

leczniczych, draże, gumy rozpuszczalne do żucia, krakersy, przekąski słone na bazie wyrobów zbożowych, przekąski ryżowe, przekąski
zbożowe, paluszki, precle, batony zbożowe, batony czekoladowe, nielecznicze draże, chałwa, preparaty zbożowe, płatki śniadaniowe, płatki
zbożowe, płatki kukurydziane, gumy rozpuszczalne, chrupki zbożowe
w czekoladzie.

(111) 332531
(220) 2019 12 30
(210) 508568
(151) 2020 10 12
(441) 2020 02 10
(732) LOVE MAX, Kalisz (PL)
(540) (znak słowny)
(540) 7PEPAS
(510), (511) 5 zioła lecznicze, tabletki wspomagające odchudzanie,
środki przeciw pasożytom, suplementy diety dla zwierząt, suplementy diety o działaniu kosmetycznym, suplementy diety zawierające alginiany, suplementy diety zawierające białko, suplementy
diety zawierające drożdże, suplementy diety zawierające enzymy,
suplementy diety zawierające glukozę, suplementy diety zawierające kazeinę, suplementy diety zawierające kiełki pszenicy, suplementy diety zawierające lecytynę, suplementy diety zawierające mleczko
pszczele, suplementy diety zawierające olej lniany, suplementy diety
zawierające propolis, suplementy diety zawierające pyłek kwiatowy, suplementy diety zawierające siemię lniane, suplementy diety
ze sproszkowanymi jagodami acai, słodycze do celów leczniczych,
preparaty przeciwpasożytnicze, preparaty medyczne do odchudzania, mydła antybakteryjne, mydła dezynfekujące, mydła lecznicze,
nalewki do celów medycznych, napary lecznicze, mineralne suplementy diety, herbata lecznicza, herbaty ziołowe do celów leczniczych, ekstrakty roślinne do celów farmaceutycznych, dietetyczna
żywność przystosowana do celów medycznych, dietetyczne napoje
przystosowane do celów medycznych, dietetyczne substancje przystosowane do celów medycznych, czopki, białkowe suplementy
diety, 30 dodatki smakowe do napojów, inne niż olejki eteryczne,
esencje do artykułów żywnościowych, inne niż esencje eteryczne
i olejki eteryczne, przetworzone nasiona do użytku jako przyprawa,
przyprawy, przyprawy korzenne, zioła do celów spożywczych, zioła
konserwowane [przyprawy].
(111) 332532
(220) 2019 12 30
(151) 2020 10 12
(441) 2020 02 10
(732) LOVE MAX, Kalisz (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) 7PEPAS
(540)

(591) ciemnobrązowy, biały, ciemnopomarańczowy,
jasnopomarańczowy, żołty
(531) 29.01.15, 27.05.01, 15.07.07, 25.07.01, 25.07.08
(510), (511) 29 produkty ziemniaczane produkowane metodą ekstruzji lub smażone w tłuszczu, produkty przekąski ziemniaczane z dodatkiem elementów ekstrudowanych, prażynki ziemniaczane, chipsy
ziemniaczane, chrupki ziemniaczane, pellety ziemniaczane, sneksy
ziemniaczane, ziemniaczane, chrupki ziemniaczane, 30 wyroby cukiernicze na bazie migdałów, wyroby cukiernicze, makaroniki [wyroby
cukiernicze], pastylki [wyroby cukiernicze], pałeczki lukrecjowe [wyroby cukiernicze], cukiernicze na bazie orzechów arachidowych, wyroby
cukiernicze do dekoracji świątecznych choinek, owocowe galaretki
[słodycze], chipsy [produkty zbożowe], cukierki miętowe, pomadki
[cukierki], karmelki [cukierki], karmelki twarde, karmelki nadziewane,
lukrecja [cukiernictwo], dekoracje cukiernicze do ciast, wyroby czekoladowe, wyroby piekarniczo-cukiernicze, wyroby czekoladopodobne,
mięta do wyrobów cukierniczych, galanteria czekoladowa, galanteria
czekoladopodobna, słodycze, lizaki, cukierki, ciastka, galaretki, lody,
półprodukty cukiernicze, żelki, prażynki nie będące ciastkami, produkty zbożowe produkowane metodą ekstruzji lub smażone w tłuszczu,
produkty zbożowe z dodatkiem elementów ekstrudowanych, prażynki zbożowe, chipsy zbożowe, chrupki zbożowe, pellety zbożowe,
sneksy zbożowe, mąka i preparaty zbożowe, w tym ekstrudowane
produkty zbożowe, w tym wyroby z ryżu i kukurydzy oraz z ich mieszanek również z dodatkiem kakao, witamin, czekolady, orzechów, miodu,
przypraw, płatki zbożowe śniadaniowe, makarony, wyroby cukiernicze
i piekarnicze, wafle, czekolada, wyroby czekoladowe, guma do żucia,
muesli, preparaty zbożowe dietetyczne nie przeznaczone do celów
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(210) 508572

(591) biały, czerwony, czarny
(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.02, 27.05.03, 27.05.05, 27.07.01,
27.07.02, 27.07.03, 27.07.11, 27.07.21
(510), (511) 5 zioła lecznicze, tabletki wspomagające odchudzanie,
środki przeciw pasożytom, suplementy diety dla zwierząt, suplementy diety o działaniu kosmetycznym, suplementy diety zawierające alginiany, suplementy diety zawierające białko, suplementy
diety zawierające drożdże, suplementy diety zawierające enzymy,
suplementy diety zawierające glukozę, suplementy diety zawierające kazeinę, suplementy diety zawierające kiełki pszenicy, suplementy diety zawierające lecytynę, suplementy diety zawierające mleczko
pszczele, suplementy diety zawierające olej lniany, suplementy diety
zawierające propolis, suplementy diety zawierające pyłek kwiatowy, suplementy diety zawierające siemię lniane, suplementy diety
ze sproszkowanymi jagodami acai, słodycze do celów leczniczych,
preparaty przeciwpasożytnicze, preparaty medyczne do odchudzania, mydła antybakteryjne, mydła dezynfekujące, mydła lecznicze,
nalewki do celów medycznych, napary lecznicze, mineralne suplementy diety, herbata lecznicza, herbaty ziołowe do celów leczniczych, ekstrakty roślinne do celów farmaceutycznych, dietetyczna
żywność przystosowana do celów medycznych, dietetyczne napoje
przystosowane do celów medycznych, dietetyczne substancje przystosowane do celów medycznych, czopki, białkowe suplementy
diety, 30 dodatki smakowe do napojów inne niż olejki eteryczne,
esencje do artykułów żywnościowych inne niż esencje eteryczne
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i olejki eteryczne, przetworzone nasiona do użytku jako przyprawa,
przyprawy, przyprawy korzenne, zioła do celów spożywczych, zioła
konserwowane [przyprawy].

(111) 332533
(220) 2020 01 14
(210) 509013
(151) 2020 10 09
(441) 2020 02 24
(732) Free motion Holding AS, Oslo (NO)
(540) (znak słowny)
(540) Frontline Academy
(510), (511) 25 uniformy do trenowania sztuk walki, 28 sprzęt do trenowania sztuk walki, 41 nauka sztuk walki.
(111) 332534
(220) 2020 01 15
(151) 2020 10 09
(441) 2020 03 30
(732) METAMORFOZA d.o.o., Zagrzeb (HR)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) M MUSEUM OF ILLUSIONS
(540)

(210) 509027

(531) 26.07.25, 26.05.04, 27.05.01
(510), (511) 41 usługi świadczone przez muzea, usługi edukacyjne
mające na celu wspieranie i rozwój badań w zakresie nauki o optyce
i holografii, przygotowywanie, organizowanie, obieg i wyświetlanie
wystaw prac, reprezentacji prac i reprodukcji prac z zakresu nauki
o optyce i holografii oraz materiałów objaśniających techniki i zasady nauki optyki i holografii, organizowanie i prowadzenie konferencji
z zakresu nauki o optyce i holografii, usługi edukacyjne, mianowicie
prowadzenie wystaw, warsztatów, seminariów, wykładów, wycieczek, prezentacji filmowych i video, bibliotek i ośrodków badawczych w dziedzinie nauki o optyce i holografii, udzielanie informacji
w dziedzinie nauki o optyce i holografii oraz publikowanie materiałów edukacyjnych w dziedzinie nauki o optyce i holografii, rozrywka
w zakresie nauki o optyce i holografii, rozrywka w postaci wystaw
naukowych, rozrywka w postaci wystaw hologramowych, usługi
rozrywkowe, mianowicie organizowanie imprez, prowadzenie społecznych imprez rozrywkowych, mianowicie przyjęć urodzinowych,
wydarzeń specjalnych.
(111) 332535
(220) 2020 01 15
(210) 509031
(151) 2020 10 09
(441) 2020 03 30
(732) STOSIK HANNA PAPU-HAN, Wda (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Papudajnia
(510), (511) 43 usługa zaopatrzenia w żywność i napoje.
(111) 332536
(220) 2013 06 19
(151) 2020 07 16
(441) 2013 09 30
(732) WANDZEL ZBIGNIEW, Kraków (PL);
SUCHOŃSKI ZBIGNIEW, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Depare
(540)

(531) 26.11.01, 26.11.12, 27.05.01

(210) 415637
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(510), (511) 18 aktówki, aktówki, teczki, chlebaki i torby na ramię,
portfele na karty wizytowe, kije do parasoli, skórzane etui na klucze, komplety podróżne ze skóry, kuferki, przenośne kuferki na kosmetyki, kufry bagażowe, kufry podróżne, laski, nosidełka do noszenia niemowląt, parasole, pokrowce na parasole, parasolki, paski
do ekwipunku wojskowego, paski pod brodę skórzane, skórzane
pasy, pasy naramienne ze skóry, torby plażowe, plecaki, plecaki turystyczne, torby podróżne, pokrowce na parasole, portfele,
portmonetki, portmonetki z siatki oczkowej, przeciwsłoneczne
parasole, siatki na zakupy, skórzane pasy, skórzane pasy na ramię,
sportowe torby, teczki szkolne, torby szkolne, tornistry szkolne,
sznury skórzane, teczki szkolne, teki, torby na kółkach, torby podróżne na ubranie, torby na zakupy, torby plażowe, torby podróżne, torby turystyczne, torebki, tornistry szkolne, torby podróżne
na ubrania, walizy, siatki na zakupy, torby na zakupy, 25 bandany
na szyję, berbety, kwefy, berety, bezrękawniki, bielizna damska,
bielizna osobista, bielizna wchłaniająca pot, biustonosze, bluzki,
bluzy, kombinezony, boa na szyję, boty, spodnie typu bryczesy, obcasy do butów, paski do butów, środki antypoślizgowe do butów,
buty narciarskie, buty sportowe, buty sznurowane, cholewki do butów, cholewki do obuwia, chusty, fulardy, cylindry, czapki, czepki
kąpielowe, czepki kąpielowe, czubki do butów, daszki do czapek,
drewniaki, dzianina odzieżowa, dżerseje, espadryle, etole z futra,
fartuchy, fulary, futra, gabardyna, garnitury, getry, gorsety, haiki,
półhalki, halki, kalosze, kamasze, kamizelki, kamizelki dla rybaków,
kapelusze, kapelusze papierowe, kaptury, kąpielówki, kieszenie
do odzieży, kieszenie kwadratowe, kołnierze, kołnierzyki, kołnierzyki przypinane, kombinezony, kombinezony, kombinezony dla
narciarzy wodnych, korki do butów piłkarskich, kostiumy kąpielowe, koszule, koszulka gimnastyczna, koszulki gimnastyczne, krawaty, kurtki, kurtki wełniane lub futrzane z kapturem, legginsy, liberie,
majtki, majtki dziecinne, manipularze, mankiety, mantyle, stroje
na maskaradę, maski na oczy do spania, mitry, mufki, mundury,
mycki, piuski, nakrycia głowy, nakrycia głowy, napierśniki, plastrony do koszul, napiętki do pończoch, nauszniki, obcasy, napiętki,
obcasy do butów i obuwia, czubki do obuwa, obcasy do obuwia,
paski do obuwia, obuwie, obuwie gimnastyczne, obuwie piłkarskie, obuwie plażowe, obuwie sportowe, ochraniacze kołnierzy,
odzież, odzież dla kolarzy, odzież gimnastyczna, odzież gotowa,
odzież papierowa, odzież wodoodporna, odzież ze skóry, odzież
z imitacji skóry, ogrzewacze stóp nieelektryczne, okrycia wierzchnie, okucia metalowe do butów, osłony, daszki do czapek, daszki
do osłony przed słońcem, palta, pantofle domowe, pantofle kąpielowe, paski, paski do butów i obuwia, pasy do pończoch, pasy
do przechowywania pieniędzy, peleryny, pelisy, pieluszki dla dzieci
z materiałów tekstylnych, buty piłkarskie, piżamy, płaszcze, płaszcze, palta, płaszcze kąpielowe, podeszwy butów, podkoszulki, podszewki, podszewki gotowe, podwiązki, podwiązki do pończoch,
podwiązki do skarpetek, pończochy, napiętki do pończoch, pończochy wchłaniające pot, potniki, półbuty, prochowce, pulowery,
rajstopy, rękawiczki, rękawiczki z jednym palcem, sandały, sandały
kąpielowe, sari, skarpetki, odzież ze skóry, odzież z imitacji skóry,
slipy, spodnie, spódnice, staniki, stroje kąpielowe, stroje na maskaradę, stroje plażowe, sukienki, swetry, szale, szaliki, szarfy do ubrania, szelki, szkielety do kapeluszy, szlafroki, taśmy do getrów, pod
stopy, taśmy do spodni, getrów, pod stopy, trykoty, T-shirty, woalki,
wyprawka dziecięca, wyroby pończosznicze, żakiety pikowane, 35
dekoracja wystaw sklepowych, oferowanie w mediach produktów,
dystrybucja materiałów reklamowych, kolportaż próbek, zarobkowe zarządzanie w zakresie koncesjonowania towarów i usług dla
osób trzecich, prezentowanie produktów w mediach dla celów
sprzedaży detalicznej, usługi modelek i modeli, rozpowszechnienie ogłoszeń reklamowych, rozlepianie plakatów reklamowych,
prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, reklama radiowa, reklama, rozpowszechnianie materiałów
reklamowych, reklama billboardowa, reklama za pośrednictwem
sieci komputerowej, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, uaktualnianie materiału reklamowego, tworzenie tekstów reklamowych, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, wynajmowanie
nośników reklamowych, reklamy korespondencyjne, przygotowywanie reklam prasowych, reklamy radiowe, reklamy telewizyjne,
promocja sprzedaży dla osób trzecich, reklama telewizyjna, organizacja wystaw w celach handlowych lub reklamowych, wystawy
handlowe, dekorowanie wystaw sklepowych. 		
(551) wspólne prawo ochronne
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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) 042371
(111) 042520
(111) 042524
(111) 049861
(111) 050170
(111) 058456
(111) 058467
(111) 058614
(111) 069249
(111) 069978
(111) 070220
(111) 070258
(111) 070259
(111) 070260
(111) 070262
(111) 070617
(111) 070651
(111) 071109
(111) 071118
(111) 071143
(111) 071146
(111) 071199
(111) 071323
(111) 071538
(111) 072766
(111) 073221
(111) 074085
(111) 074119
(111) 074194
(111) 074449
(111) 074680
(111) 074686
(111) 074690
(111) 074691
(111) 074692
(111) 075048
(111) 075049
(111) 076031
(111) 079595
(111) 079596
(111) 134699
(111) 140532
(111) 143153
(111) 153264
(111) 153276
(111) 154425
(111) 155100
(111) 155139
(111) 155165
(111) 155479
(111) 155590
(111) 155855
(111) 156007
(111) 156226
(111) 156227
(111) 156233
(111) 156491
(111) 156508
(111) 156586
(111) 156678

(180) 2030 10 25
(180) 2031 01 10
(180) 2031 01 10
(180) 2031 02 19
(180) 2031 01 23
(180) 2031 01 09
(180) 2031 01 14
(180) 2031 01 21
(180) 2030 10 24
(180) 2030 10 23
(180) 2031 02 07
(180) 2031 02 14
(180) 2031 02 14
(180) 2031 02 14
(180) 2031 02 14
(180) 2030 11 27
(180) 2031 01 25
(180) 2031 01 04
(180) 2031 01 15
(180) 2031 01 21
(180) 2031 01 21
(180) 2031 01 29
(180) 2031 02 28
(180) 2030 12 20
(180) 2031 02 15
(180) 2031 01 25
(180) 2031 05 24
(180) 2031 06 06
(180) 2031 06 28
(180) 2031 10 10
(180) 2031 06 28
(180) 2031 06 28
(180) 2031 06 28
(180) 2031 06 28
(180) 2031 06 28
(180) 2031 04 09
(180) 2031 04 09
(180) 2031 10 09
(180) 2031 06 06
(180) 2031 06 06
(180) 2031 01 29
(180) 2031 12 05
(180) 2031 06 22
(180) 2030 11 20
(180) 2030 08 12
(180) 2030 12 19
(180) 2030 12 18
(180) 2031 01 12
(180) 2031 01 29
(180) 2031 06 29
(180) 2031 01 26
(180) 2031 03 26
(180) 2031 01 25
(180) 2031 01 18
(180) 2031 01 24
(180) 2031 02 09
(180) 2031 01 17
(180) 2031 01 19
(180) 2031 01 17
(180) 2030 12 19

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

(111) 156690
(111) 156691
(111) 156698
(111) 156757
(111) 156761
(111) 156762
(111) 157231
(111) 157300
(111) 157386
(111) 157497
(111) 157507
(111) 157538
(111) 158007
(111) 158066

(180) 2031 01 09
(180) 2031 01 09
(180) 2031 01 17
(180) 2031 03 22
(180) 2031 03 22
(180) 2031 03 22
(180) 2031 02 02
(180) 2030 12 12
(180) 2031 05 23
(180) 2031 01 08
(180) 2031 01 29
(180) 2031 04 19
(180) 2031 01 26
(180) 2030 09 18
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Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w części dla
towarów: 9: programy komputerowe za wyjątkiem programów
komputerowych do symulacji
matematycznych oraz sterowania przemysłowymi procesami
technologicznymi i kontrolnymi,
komputery stacjonarne i przenośne, peryferyjne urządzenia
komputerowe, procesory i mikroprocesory, pamięci komputerowe, drukarki komputerowe,
interfejsy, modemy, modemy kablowe, karty sieciowe do łączenia
sieci komputerowych, urządzenia
do sieci komputerowych, koncentratory, przełączniki, przekaźniki,
routery, wzmacniacze sygnału,
monitory, myszy komputerowe,
plotery, skanery, sterowniki, dyktafony, urządzenia do kopiowania, czytniki kodów kreskowych,
kalkulatory, kasy rejestrujące,
lasery (z wyłączeniem laserów
do celów medycznych), głośniki,
zestawy głośnikowe do komputerów, urządzenia telekomunikacyjne, urządzenia do faksowania,
centrale telefoniczne, centrale telefoniczne przeznaczone
do transmisji danych, urządzenia
do interkomunikacji, aparaty telefoniczne, słuchawki, sekretarki
automatyczne, obwody scalone,
obwody drukowane, magnetofony taśmowe i cyfrowe, mikrofony,
żelazka elektryczne, automaty
do drzwi i bram garażowych; 19:
drewno do celów budowlanych,
drzwi drewniane, okna i parapety niemetalowe, odrzwia drewniane, ramy do okien drewniane,
ogrodzenia drewniane, ławki,
balustrady, pergole, bramy, bramy garażowe niemetalowe, deski podłogowe, boazeria, schody
drewniane, parapety, parkiet,
altany, konstrukcje dachowe niemetalowe, domki narzędziowe,
garaże drewniane, płyty konstrukcyjne drewniane, płyty konstrukcyjne niemetalowe, płyty
okładzinowe niemetalowe, ceramiczne płytki ścienne i podłogo-

198

(111) 158090
(111) 158176
(111) 158310
(111) 158437
(111) 158446
(111) 158719
(111) 158754
(111) 159226
(111) 159227
(111) 159318
(111) 159333
(111) 159345
(111) 159418
(111) 159446
(111) 159507
(111) 159599
(111) 159880
(111) 159895
(111) 160059
(111) 160206
(111) 160498
(111) 160724
(111) 161418
(111) 161673
(111) 161674
(111) 161675
(111) 161840
(111) 162086
(111) 162380
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(180) 2031 01 03
(180) 2031 06 06
(180) 2031 04 25
(180) 2031 04 25
(180) 2031 08 13
(180) 2031 07 02
(180) 2031 02 14
(180) 2031 04 25
(180) 2031 04 25
(180) 2031 07 16
(180) 2031 08 13
(180) 2031 03 02
(180) 2030 12 20
(180) 2031 06 04
(180) 2030 11 02
(180) 2031 06 12
(180) 2031 10 15
(180) 2031 10 31
(180) 2031 08 21
(180) 2031 04 11
(180) 2030 12 20
(180) 2031 06 22
(180) 2031 04 25
(180) 2031 10 05
(180) 2031 10 05
(180) 2031 10 05
(180) 2030 11 21
(180) 2031 11 15
(180) 2031 08 07

we, terakota, kamień budowlany,
okładziny kamienne, dekoracyjne
elementy budowlane z kamienia,
cement, wapno; 35: usługi reklamowe, usługi promocyjne, organizowanie wystaw handlowych
i reklamowych, agencje informacji
handlowej, prowadzenie baz danych, prowadzenie ksiąg rachunkowych, promocja sprzedaży
dla osób trzecich, publikowanie
tekstów reklamowych, wynajmowanie powierzchni na cele reklamowe, zgrupowanie na rzecz
osób trzecich różnych towarów
z dziedziny informatyki, budownictwa i wyposażenia wnętrz,
pozwalające nabywcy je oglądać
i kupować w sklepie, hurtowni lub
sklepie internetowym; 37: instalowanie, konserwacja i naprawa
systemów komputerowych, usługi serwisowe, usługi instalacyjno-budowlane i remontowe; 38:
dystrybucja dostępu do ogólnoświatowej sieci komputerowej; 41:
organizacja i prowadzenie szkoleń, urządzanie przyjęć i bankietów i imprez okolicznościowych;
42: doradztwo techniczne, usługi
projektowe, projektowanie stron
internetowych,
utrzymywanie
i opieka nad stronami internetowymi, grafika komputerowa, projektowanie środków i elementów
reklamowych; 43: prowadzenie
barów, kawiarń i restauracji, usługi cateringowe.
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
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) 162457
(111) 162609
(111) 162664
(111) 162726
(111) 163205
(111) 163413
(111) 163665
(111) 164713
(111) 165440
(111) 165444
(111) 165445
(111) 165446
(111) 165447
(111) 165694
(111) 166392
(111) 166814
(111) 166963
(111) 169583
(111) 171802
(111) 172863
(111) 174788
(111) 178015
(111) 178016
(111) 184264
(111) 184265
(111) 187154
(111) 187155
(111) 190206
(111) 190207
(111) 196601
(111) 204791

(180) 2031 10 01
(180) 2031 07 13
(180) 2031 11 15
(180) 2031 06 26
(180) 2031 12 24
(180) 2031 12 24
(180) 2031 05 17
(180) 2031 12 31
(180) 2031 12 28
(180) 2031 12 28
(180) 2031 12 28
(180) 2031 12 28
(180) 2031 12 28
(180) 2030 12 27
(180) 2031 10 31
(180) 2031 02 16
(180) 2030 12 22
(180) 2031 12 24
(180) 2031 03 15
(180) 2031 07 30
(180) 2030 12 20
(180) 2031 10 31
(180) 2031 10 31
(180) 2031 11 02
(180) 2031 11 02
(180) 2031 01 02
(180) 2031 01 02
(180) 2031 01 06
(180) 2031 01 06
(180) 2031 02 13
(180) 2031 01 25

(111) 220731 (180) 2031 11 21
(111) 220732 (180) 2031 11 21
(111) 239483 (180) 2030 04 06

(111) 241286
(111) 241519
(111) 241520
(111) 241619
(111) 241811

(180) 2030 06 14
(180) 2030 08 02
(180) 2030 08 02
(180) 2030 06 29
(180) 2030 08 27

(111) 242329 (180) 2030 09 09
(111) 242432
(111) 242582
(111) 243560
(111) 243569
(111) 243709

(180) 2030 07 08
(180) 2030 10 07
(180) 2030 11 29
(180) 2030 11 19
(180) 2030 11 18

Nr 3/2021
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w części dla
towarów: 29: konserwowane, suszone i gotowane owoce i warzywa, galaretki, dżemy i kompoty,
tłuszcze jadalne, oleje jadalne,
zupy, sałatki warzywne, sałatki
owocowe.
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w części dla
towarów: 35: usługi w zakresie
prezentacji produktów pizzerii
i sprzedaży promocyjnej produktów gastronomicznych dla
osób trzecich również za pośrednictwem Internetu, usługi
rozpowszechniania materiałów
reklamowych; 43: usługi barowe
i usługi w zakresie prowadzenia
kawiarni, usługi przygotowania
dań na zamówienie oraz ich dostawa, usługi przygotowania posiłków, usługi restauracyjne.
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w części dla
towarów: 29: barszcz biały, żur.
Prawo przedłużono w części dla
towarów: 5: produkty farmaceutyczne.
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości

Nr 3/2021
(111) 243710
(111) 244084
(111) 244276
(111) 244479
(111) 244739
(111) 244792
(111) 244808
(111) 244811
(111) 244872
(111) 244874
(111) 244910

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO
(180) 2030 11 18
(180) 2030 08 10
(180) 2030 12 23
(180) 2031 01 31
(180) 2030 12 17
(180) 2030 12 17
(180) 2030 12 27
(180) 2030 12 27
(180) 2030 12 22
(180) 2030 12 22
(180) 2030 09 20

Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w 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 w zakresie:
organizowania,
prowadzenia
i zarządzania działalnością gospodarczą, prowadzenia badań
rynkowych dotyczących: gruntów dla budownictwa, zasobów
lokalowych, nieruchomości przeznaczonych do najmu, zagospodarowania, sprzedaży, użyczenia,
pomoc w zarządzaniu przedsięwzięciami obrotu nieruchomościami, organizowania targów
i wystaw handlowych i reklamowych w zakresie budownictwa,
urbanistyki, architektury i technologii w tej dziedzinie, promocji
obrotu nieruchomościami mieszkalnymi, organizowania przetargów na rynku obrotu gruntami,
nieruchomościami, powierzchniami użytkowymi i lokalami
mieszkalnymi,
wynajmowania
miejsc na umieszczanie ogłoszeń
i reklam, doradztwa w zarządzaniu nieruchomościami, sprzedaży domów, lokali mieszkalnych
i użytkowych.
(111) 244911 (180) 2030 09 20 Prawo przedłużono w części dla
towarów: 35: usługi w zakresie:
organizowania,
prowadzenia
i zarządzania działalnością gospodarczą, prowadzenia badań
rynkowych dotyczących: gruntów dla budownictwa, zasobów
lokalowych, nieruchomości przeznaczonych do najmu, zagospodarowania, sprzedaży, użyczenia,
pomoc w zarządzaniu przedsięwzięciami obrotu nieruchomościami, organizowania targów
i wystaw handlowych i reklamowych w zakresie budownictwa,
urbanistyki, architektury i technologii w tej dziedzinie, promocji
obrotu nieruchomościami mieszkalnymi, organizowania przetargów na rynku obrotu gruntami,
nieruchomościami, powierzchniami użytkowymi i lokalami
mieszkalnymi,
wynajmowania
miejsc na umieszczanie ogłoszeń
i reklam, doradztwa w zarządzaniu nieruchomościami, sprzedaży domów, lokali mieszkalnych
i użytkowych.
(111) 245089 (180) 2030 12 23 Prawo przedłużono w całości

(111) 245162
(111) 245163
(111) 245164
(111) 245165
(111) 245309
(111) 245473

(180) 2031 03 03
(180) 2031 03 03
(180) 2031 03 03
(180) 2031 03 03
(180) 2030 12 10
(180) 2030 09 06

(111) 245474 (180) 2030 09 06

(111) 245499 (180) 2030 12 28
(111) 245534 (180) 2031 01 07
(111) 245654 (180) 2030 10 14

199
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: agencje reklamowe,
dystrybucja materiałów reklamowych (druków, prospektów i broszur), edytorskie usługi w dziedzinie reklamy, materiały reklamowe,
usługi reklamowe rozpowszechnianie, plakaty reklamowe rozpowszechnianie, reklama, reklama
za pośrednictwem sieci komputerowej, rozpowszechnianie materiałów reklamowych (próbek,
druków, broszur, prospektów),
tworzenie tekstów reklamowych
i sponsorowanych.
Prawo przedłużono w części dla
towarów: 35: agencje reklamowe,
dystrybucja materiałów reklamowych (druków, prospektów i broszur), edytorskie usługi w dziedzinie reklamy, materiały reklamowe,
usługi reklamowe rozpowszechnianie, plakaty reklamowe rozpowszechnianie, reklama, reklama
za pośrednictwem sieci komputerowej, rozpowszechnianie materiałów reklamowych (próbek,
druków, broszur, prospektów),
tworzenie tekstów reklamowych
i sponsorowanych.
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w części
dla towarów: 35: reklama, doradztwo w zakresie zarządzania
działalnością gospodarczą, pomoc w zarządzaniu działalnością
gospodarczą, usługi doradcze
w zarządzaniu działalnością gospodarczą, usługi badania rynku,
usługi badania opinii publicznej,
usługi prowadzenia sprzedaży
w dużym sklepie wielobranżowym lub supermarkecie takich
artykułów jak: środki wybielające i inne substancje stosowane
w praniu, środki do czyszczenia,
szorowania i ścierania, mydła,
środki perfumeryjne, olejki eteryczne, kosmetyki, płyny i szampony do pielęgnacji włosów,
środki do czyszczenia zębów, dezodoranty osobiste, środki sanitarne będące środkami toaletowymi,
usługi prowadzenia sprzedaży
w dużym sklepie kosmetycznym
lub w drogeriach takich artykułów jak: środki wybielające i inne
substancje stosowane w praniu,
środki do czyszczenia, szorowania i ścierania, mydła, środki
perfumeryjne, olejki eteryczne,
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(111) 245788
(111) 245795
(111) 245808
(111) 245815
(111) 245834
(111) 245862
(111) 245915
(111) 245992
(111) 245993
(111) 246013
(111) 246014
(111) 246016
(111) 246124
(111) 246144
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(180) 2030 12 29
(180) 2031 01 04
(180) 2031 01 07
(180) 2031 01 11
(180) 2031 01 14
(180) 2031 01 26
(180) 2031 01 05
(180) 2030 12 20
(180) 2030 12 21
(180) 2030 12 31
(180) 2030 12 31
(180) 2031 01 05
(180) 2030 11 02
(180) 2030 12 28

kosmetyki, płyny i szampony
do pielęgnacji włosów, środki
do czyszczenia zębów, dezodoranty osobiste, środki sanitarne
będące środkami toaletowymi,
usługi prowadzenia sprzedaży
za pośrednictwem sieci internetowej takich artykułów jak: środki wybielające i inne substancje stosowane w praniu, środki
do czyszczenia, szorowania i ścierania, mydła, środki perfumeryjne, olejki eteryczne, kosmetyki,
płyny i szampony do pielęgnacji
włosów, środki do czyszczenia
zębów, dezodoranty osobiste,
środki sanitarne będące środkami
toaletowymi, usługi prowadzenia
sprzedaży za pośrednictwem tele-zakupów takich artykułów jak:
środki wybielając i inne substancje stosowane w praniu, środki
do czyszczenia, szorowania i ścierania, mydła, środki perfumeryjne, olejki eteryczne, kosmetyki,
płyny i szampony do pielęgnacji
włosów, środki do czyszczenia
zębów, dezodoranty osobiste,
środki sanitarne będące środkami toaletowymi, usługi prowadzenia sprzedaży w sklepie i/lub
hurtowni takich artykułów jak:
środki wybielające i inne substancje stosowane w praniu, środki
do czyszczenia, szorowania i ścierania, mydła, środki perfumeryjne, olejki eteryczne, kosmetyki,
płyny i szampony do pielęgnacji
włosów, środki do czyszczenia zębów, dezodoranty osobiste, środki będące środkami toaletowymi;
42: prace badawczo-rozwojowe
dla osób trzecich, projektowanie budynków, projektowanie
dekoracji wnętrz, doradztwo
budowlane, analizy chemiczne,
badania chemiczne, inżynieria
techniczna, opracowywanie projektów technicznych, wzornictwo
przemysłowe, projektowanie etykiet, projektowanie opakowań,
testowanie materiałów, badania
w dziedzinie kosmetyki.
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
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) 246145
(111) 246158
(111) 246159
(111) 246178
(111) 246189
(111) 246202
(111) 246220
(111) 246222
(111) 246229
(111) 246235
(111) 246580
(111) 246631
(111) 246715
(111) 246720
(111) 246723
(111) 246730
(111) 246817
(111) 246832
(111) 246857
(111) 246902
(111) 246995
(111) 247013
(111) 247095
(111) 247105
(111) 247180
(111) 247282
(111) 247385
(111) 247386
(111) 247453

(180) 2030 12 28
(180) 2031 01 04
(180) 2031 01 04
(180) 2031 01 21
(180) 2031 01 31
(180) 2031 02 15
(180) 2031 01 24
(180) 2031 02 02
(180) 2031 02 11
(180) 2031 02 15
(180) 2031 01 07
(180) 2031 01 26
(180) 2030 12 17
(180) 2030 12 22
(180) 2030 12 22
(180) 2030 12 29
(180) 2031 01 05
(180) 2031 01 27
(180) 2031 02 07
(180) 2031 01 18
(180) 2031 02 21
(180) 2031 02 28
(180) 2030 12 07
(180) 2031 01 19
(180) 2031 03 10
(180) 2031 02 22
(180) 2031 01 21
(180) 2031 01 21
(180) 2030 09 06

(111) 247467
(111) 247468
(111) 247487
(111) 247634
(111) 247734
(111) 247753
(111) 248027
(111) 248115
(111) 248190

(180) 2031 01 07
(180) 2031 01 07
(180) 2031 03 14
(180) 2031 03 02
(180) 2031 04 04
(180) 2031 01 15
(180) 2031 01 17
(180) 2031 04 22
(180) 2030 04 01

(111) 248220
(111) 248264
(111) 248266
(111) 248283

(180) 2031 04 15
(180) 2031 05 11
(180) 2031 05 28
(180) 2031 01 24

Nr 3/2021
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w części dla
towarów: 3: kosmetyki, kosmetyki upiększające, kosmetyczne
maseczki, preparaty kosmetyczne do odchudzania, zestawy kosmetyków, kremy kosmetyczne,
preparaty do makijażu, lakiery
do paznokci, lotony do celów
kosmetycznych, mleczko kosmetyczne, mydła, olejki do celów
kosmetycznych, olejki do celów perfumeryjnych, preparaty
kosmetyczne do opalanie się,
perfumy, produkty perfumeryjne, pomadki do ust, preparaty
przeciwsłoneczne jako kosmetyki do opalania, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji skóry,
szampony, preparaty kosmetyczne do rzęs.
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w części dla
towarów: 30: kawa, herbata, kakao, cukier, ryż, tapioka, sago,
kawa nienaturalna, wyroby cukiernicze i słodycze, lody, miód,
melasa ( syropy), sosy, przyprawy,
lód.
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości

Nr 3/2021
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(111) 248293 (180) 2030 12 15 Prawo przedłużono w części
dla towarów: 9: odzież ochronna i przeciwwypadkowy sprzęt
ochrony osobistej taki zwłaszcza
jak: maski przeciwpyłowe, maski
przeciwpromienne i spawalnicze, nauszniki akustyczne i inne
ochronniki słuchu, w tym zwłaszcza ochronne zatyczki do uszu,
niemedyczne
„słuchawki”
do ochrony słuchu dla pracowników tłumiące drgania niskiej częstotliwości, ochraniacze robocze
chroniące pracowników przed
udarem napięciowym i cieplnym,
przeciwwypadkowy
noszony
sprzęt ochrony osobistej inny niż
ochronna bielizna osobista bezpośrednio przylegająca do ciała,
specjalna ochronna bielizna osobista bezpośrednio przylegająca
do ciała dla pracowników w zawodach o szczególnych zagrożeniach zdrowotnych na przykład
dla radiologów, operatorów serwerów i serwerowni komputerowych, operatorów autoklawów
wysokiej syntezy chemicznej
i tym podobnych zawodów wysokiego ryzyka zdrowotnego, przeciwiskrowy sprzęt ochrony osobistej, ochronniki wzroku takie jak
okulary robocze, gogle robocze
i ekrany nahełmowe oraz ich części niewymienione w innych klasach, robocze kaski ochronne
i ich części niewymienione w innych klasach, robocze obuwie
ochronne zabezpieczające przed
zgnieceniem stopy z okuwanymi
lub w inny sposób wzmacnianymi spodami, obcasami, noskami,
zapiętkami, przyszwami, cholewkami lub wiązaniami, robocze
obuwie ochronne, zabezpieczające przed promieniowaniem
oraz ogniem, robocze obuwie
ochronne zabezpieczające przed
wodą jako bryzgoszczelne, strugoszczelne i kroploszczelne, inne
niż pokładowe obuwie rybackie,
jednolite ochronne męskie i damskie bezrozporkowe, nieprzemakalne spodnie z kamizelką integralną lub z szelkami i z kaloszami
integralnymi lub bez kaloszy i bez
szelek integralnych, wyspecjalizowane jednopalczaste, dwupalczaste lub pięciopalczaste rękawice robocze do ochrony przed
wypadkami przy pracy, dedykowane dla różnych specjalności
zawodowych,
jednopalczaste
lub pięciopalczaste ochronne rękawice azbestowe bezpalcowe,
ognioodporne,
iskroszczelne,
niepalne lub trudnopalne oraz
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wyspecjalizowane rękawice spawalnicze do spawania gazowego,
iskrowego i plazmowego, osobisty noszony sprzęt przeciwpożarowy dla strażaków, taki jak: fartuchy, nakolanniki, nagolenniki,
naramienniki, kołnierze, okapniki
osobiste, kurtki ochronne, peleryny, spodnie i kombinezony
jednoczęściowe o szczególnie
wysokiej ognioodporności i/lub
termoizolacyjności, wyspecjalizowane kurtki ochronne, spodnie
i kombinezony jednoczęściowe
przeznaczone do prac wysokościowych, nagolenniki i nakolanniki specjalnie przeznaczone dla
spawaczy, brukarzy, kamieniarzy,
asfalciarzy, dekarzy i glazurników,
spawalnicze fartuchy ochronne,
fartuchy dla robotników drogowych do prac asfaltowych,
fartuchy dla rybaków i pracowników przetwórni spożywczych,
ochronne naramienniki, specjalistyczne usztywniające kołnierze
ochronne dla pracowników placowych, zwłaszcza zatrudnionych
w robotach przeładunkowych
i magazynowych wysokiego składowania, osobiste okapniki jako
części składowe odzieży ochronnej przeznaczone specjalnie dla
spawaczy oraz dla pracowników
przemysłu chemicznego, przetwórczego, przemysłu materiałów budowlanych, przemysłu
wydobywczego i petrochemicznego, osobiste, noszone wykrywacze dymu i gazów jako sprzęt
ochronny inny niż pomiarowo
- kontrolny, ochraniacze na zęby
jako sprzęt ochrony osobistej pracowników w pracach wykonywanych w środowisku drgań niskich
częstotliwości, nie będące samodzielnym obuwiem roboczym
wierzchnim nie lecznicze, profilaktyczne i zabezpieczające boty
nakładane na obuwie robocze
i na obuwie codziennego użytku, gdzie indziej nie wymienione
nie medyczne ochronne gorsety brzuszne przeciwwibracyjne
i przeciwprzeciążeniowe, ochronne elektryczne koce robocze
nie będące sprzętem do użytku
domowego, elektryczne kompresy robocze, nie będące meblami
do użytku domowego specjalistyczne ergonomiczne krzesła
i fotele profilaktyczne dla pracowników niektórych zawodów
takich jak na przykład: operatorzy sprzętu budowlanego, dźwignicowi, kombajniści, kierowcy
transportu ciężarowego wysoko-
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tonażowego, maski na twarz inne
niż przeciwgazowe, nie będące
rękawiczkami ochraniacze do palców, niemedyczne ekrany przeciwpromienne
rentgenowskie
dla operatorów przemysłowych
urządzeń rentgenowskich, rękawiczki robocze z tkanin, dzianin,
włóknin, skór naturalnych i syntetycznych, z goreteksu, z włosia, filcu, z folii syntetycznych oraz z folii
metalowych lub metalizowanych
i z kompozycji tych materiałów,
inne niż samochodowe i motocyklowe ochronne hełmy robocze
dedykowane dla pracowników
wysokiego ryzyka zdrowotnego
i ich części, kamizelki przeciwpromienne i kuloodporne oraz
ich części, skórzane ochraniacze
palców na nogi nie będące obuwiem; 35: usługi eksportu i importu towarów odzieżowych, ubrań,
nakryć głowy, obuwia, sprzętu
ochrony osobistej oraz specjalistycznego sprzętu i wyposażenia
ochronnego oraz roboczego dla
pracowników różnych zawodów,
usługi reklamy towarów odzieżowych, ubrań, nakryć głowy, obuwia, sprzętu ochrony osobistej,
oraz specjalistycznego sprzętu
i wyposażenia ochronnego oraz
roboczego dla pracowników różnych zawodów, usługi zgrupowania na rzecz osób trzecich różnych
towarów odzieżowych, ubrań,
nakryć głowy, obuwia, sprzętu
ochrony osobistej, oraz specjalistycznego sprzętu i wyposażenia
ochronnego oraz roboczego dla
pracowników różnych zawodów,
pozwalające nabywcy wygodnie
je oglądać i hurtowo lub detalicznie kupować w dużym sklepie
wielobranżowym lub supermarkecie, w składzie fabrycznym, celnym lub outsourcingowym oraz
w ofercie bezpośredniej i w sprzedaży internetowej, usługi informacyjne w zakresie rodzajów
różnych towarów odzieżowych,
ubrań, nakryć głowy, obuwia,
sprzętu ochrony osobistej, oraz
specjalistycznego sprzętu i wyposażenia ochronnego oraz roboczego dla pracowników różnych
zawodów, usługi ekspozycji reklamowej różnych towarów odzieżowych, ubrań, nakryć głowy, obuwia, sprzętu ochrony osobistej,
oraz specjalistycznego sprzętu
i wyposażenia ochronnego oraz
roboczego dla pracowników różnych zawodów, usługi plakatowania i rozwieszania reklamy wielkoformatowej w zakresie różnych
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(111) 249097
(111) 249169
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towarów odzieżowych, ubrań,
nakryć głowy, obuwia, sprzętu
ochrony osobistej, oraz specjalistycznego sprzętu i wyposażenia
ochronnego oraz roboczego dla
pracowników różnych zawodów,
usługowe badania rynku w zakresie różnych towarów odzieżowych, ubrań, nakryć głowy, obuwia, sprzętu ochrony osobistej,
oraz specjalistycznego sprzętu
i wyposażenia ochronnego oraz
roboczego dla pracowników różnych zawodów, organizowanie
w celach handlowych lub reklamowych wszelkiego typu wystaw i ekspozycji różnych towarów odzieżowych, ubrań, nakryć
głowy, obuwia, sprzętu ochrony
osobistej, oraz specjalistycznego
sprzętu i wyposażenia ochronnego oraz roboczego dla pracowników różnych zawodów, usługowe
wyszukiwanie w komputerowych
bazach danych wszelkiego typu
informacji dotyczących różnych
towarów odzieżowych, ubrań,
nakryć głowy, obuwia, sprzętu
ochrony osobistej, oraz specjalistycznego sprzętu wyposażenia
ochronnego oraz roboczego dla
pracowników różnych zawodów, informacja o powyższych
usługach.
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(111) 250900
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(111) 251780
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(180) 2031 06 14
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(180) 2031 06 14
(180) 2031 04 14
(180) 2031 09 02
(180) 2031 06 22
(180) 2031 01 10
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(180) 2030 12 31
(180) 2031 07 04
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(180) 2031 11 29
(180) 2030 12 20
(180) 2031 10 19
(180) 2031 01 04
(180) 2031 04 22
(180) 2031 12 01
(180) 2031 12 19
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(180) 2031 11 16
(180) 2030 10 13
(180) 2031 11 07
(180) 2031 10 13
(180) 2030 10 13
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(180) 2031 08 12
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(180) 2031 09 23
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DECYZJE O ODMOWIE UDZIELENIA PRAWA
WYDANE PO OGŁOSZENIU O ZGŁOSZENIU LUB
UJAWNIENIU ZGŁOSZENIA NA STRONIE INTERNETOWEJ
URZĘDU PATENTOWEGO RP
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer zgłoszenia znaku
towarowego oraz numer i rok wydania Biuletynu Urzędu Patentowego, w którym zgłoszenie zostało ogłoszone lub symbol (U), jeżeli znak
został ujawniony na stronie internetowej Urzędu Patentowego RP.
(210) 473678
(210) 349231
(210) 349232
(210) 402435
(210) 420280
(210) 445623
(210) 447752
(210) 447753
(210) 453610
(210) 461682
(210) 463440
(210) 480105
(210) 486806
(210) 487815
(210) 490080
(210) 490081
(210) 493433
(210) 493552
(210) 493992
(210) 495596
(210) 497962
(210) 499435
(210) 499661
(210) 500852
(210) 501913
(210) 503169
(210) 504284
(210) 506217
(210) 506567
(210) 506737
(210) 508160
(210) 508495
(210) 508496
(210) 508498
(210) 508499

ZT32/2017
05/2009
05/2009
21/2012
03/2014
23/2015
1/2016
1/2016
13/2016
24/2016
U
ZT04/2018
U
U
ZT42/2018
ZT42/2018
ZT07/2019
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U

(210) 508501
(210) 508891
(210) 509641
(210) 509739
(210) 510228
(210) 510696
(210) 510709
(210) 510793
(210) 510798
(210) 511533
(210) 511601
(210) 511719
(210) 511730
(210) 512679
(210) 512726
(210) 513074
(210) 513075
(210) 513318
(210) 513361
(210) 513448
(210) 513472
(210) 513602
(210) 513613
(210) 513884
(210) 513968
(210) 514056
(210) 514834
(210) 515191
(210) 515192
(210) 515249
(210) 515267
(210) 515711
(210) 516402
(210) 516814
(210) 516815

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

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) 403730
(210) 403732
(210) 406920

24/2012
24/2012
01/2013

(210) 417571
(210) 447554
(210) 472052

24/2013
1/2016
ZT29/2017
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(210) 500089
(210) 502453
(210) 503245
(210) 503247
(210) 511383
(210) 511515
(210) 512497
(210) 514334
(210) 515079
(210) 513799
(210) 509036
(210) 510777
(210) 511204
(210) 511836
(210) 512194
(210) 512325
(210) 512616
(210) 513310
(210) 514084
(210) 514692
(210) 514700
(210) 514758
(210) 514833
(210) 514946
(210) 515109

ZT30/2019
U
ZT39/2019
ZT39/2019
ZT28/2020
ZT16/2020
ZT28/2020
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U

(210) 515257
(210) 515262
(210) 515263
(210) 515428
(210) 515511
(210) 515998
(210) 515999
(210) 516000
(210) 516172
(210) 516206
(210) 516348
(210) 516856
(210) 516857
(210) 516858
(210) 516859
(210) 516860
(210) 516861
(210) 516862
(210) 516863
(210) 516864
(210) 517013
(210) 517413
(210) 517795
(210) 519237

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

DECYZJE STWIERDZAJĄCE
WYGAŚNIĘCIE DECYZJI O UDZIELENIU PRAWA
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer zgłoszenia znaku
towarowego oraz numer i rok wydania Biuletynu Urzędu Patentowego,
w którym zgłoszenie zostało ogłoszone.
(210) 346295
(210) 383341
(210) 392034
(210) 392035
(210) 398120
(210) 398123
(210) 401872
(210) 418248
(210) 421493
(210) 421495
(210) 422739
(210) 422740
(210) 424651
(210) 430010
(210) 436619
(210) 445532
(210) 450509
(210) 454696
(210) 458259
(210) 466484
(210) 469512
(210) 475462
(210) 475729
(210) 488101
(210) 492974
(210) 493045
(210) 493698
(210) 494350
(210) 494549
(210) 494553
(210) 494726
(210) 496190
(210) 496253
(210) 496734

26/2008
14/2011
03/2012
03/2012
13/2012
13/2012
20/2012
25/2013
05/2014
05/2014
07/2014
07/2014
11/2014
20/2014
07/2015
23/2015
06/2016
21/2016
17/2016
13/2017
50/2017
44/2017
41/2017
35/2018
10/2019
18/2019
22/2019
40/2019
39/2019
39/2019
11/2019
14/2019
46/2019
45/2019

(210) 496777
(210) 497318
(210) 497684
(210) 497686
(210) 498208
(210) 498244
(210) 498294
(210) 498439
(210) 498926
(210) 499165
(210) 499488
(210) 499495
(210) 499504
(210) 499580
(210) 499802
(210) 499824
(210) 499931
(210) 499943
(210) 499944
(210) 500124
(210) 500275
(210) 500289
(210) 500598
(210) 500716
(210) 500734
(210) 500833
(210) 500836
(210) 500856
(210) 500857
(210) 500873
(210) 500963
(210) 501448
(210) 501536
(210) 501596

15/2019
40/2019
19/2019
19/2019
40/2019
40/2019
39/2019
22/2019
42/2019
37/2019
40/2019
39/2019
39/2019
42/2019
27/2019
38/2019
36/2019
39/2019
42/2019
43/2019
39/2019
37/2019
42/2019
43/2019
37/2019
38/2019
39/2019
38/2019
42/2019
45/2019
40/2019
39/2019
38/2019
40/2019

(210) 501666
(210) 501710
(210) 501719
(210) 501765
(210) 501861
(210) 501898
(210) 501906
(210) 501908
(210) 501917
(210) 501969
(210) 501983
(210) 501988
(210) 502006
(210) 502015
(210) 502033
(210) 502199
(210) 502207
(210) 502208
(210) 502338
(210) 502533
(210) 502716
(210) 502964
(210) 502989
(210) 503024
(210) 503074
(210) 503078
(210) 503111
(210) 503153
(210) 503177
(210) 503179
(210) 503184
(210) 503191
(210) 503228
(210) 503230
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39/2019
39/2019
39/2019
42/2019
42/2019
38/2019
38/2019
38/2019
39/2019
38/2019
39/2019
38/2019
39/2019
39/2019
42/2019
38/2019
39/2019
41/2019
40/2019
41/2019
39/2019
38/2019
41/2019
38/2019
38/2019
40/2019
38/2019
43/2019
39/2019
39/2019
40/2019
39/2019
39/2019
39/2019

(210) 503287
(210) 503329
(210) 503356
(210) 503387
(210) 503417
(210) 503439
(210) 503498
(210) 503526
(210) 503536
(210) 503573
(210) 503594
(210) 503611
(210) 503618
(210) 503820
(210) 503832
(210) 503859
(210) 503860
(210) 503865
(210) 503977
(210) 503991
(210) 503997
(210) 504094
(210) 504096
(210) 504145
(210) 504194
(210) 504211
(210) 504264
(210) 504505
(210) 504598
(210) 504669
(210) 504679
(210) 504908
(210) 504913

39/2019
39/2019
41/2019
39/2019
42/2019
40/2019
45/2019
41/2019
42/2019
40/2019
40/2019
39/2019
42/2019
44/2019
40/2019
46/2019
46/2019
44/2019
41/2019
42/2019
46/2019
41/2019
41/2019
41/2019
43/2019
42/2019
43/2019
43/2019
46/2019
45/2019
45/2019
45/2019
45/2019

UNIEWAŻNIENIE PRAWA
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer unieważnionego
prawa ochronnego oraz zakres unieważnienia.
(111) 293895

Prawo unieważniono w części dotyczącej towarów i/lub usług: 06: metalowe materiały i elementy budowlane i konstrukcyjne, elementy wyciskanego aluminium, panele metalowe.
WYGAŚNIĘCIE PRAWA

Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer wygasłego prawa
ochronnego, datę wygaśnięcia oraz zakres wygaśnięcia.
(111) 106444 (141) 2003 10 28 Prawo wygasło w całości.
(111) 117416 (141) 2005 01 26 Prawo wygasło w całości.
(111) 081158 (141) 2017 04 11 Prawo wygasło w części dotyczącej towarów i/lub usług: 9, 16:
kasety magnetofonowe, płyty
analogowe, znaczki, nalepki, materiały filmowe i druki reklamowe.
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WPISY I ZMIANY W REJESTRZE NIEUWZGLĘDNIONE
W INNYCH SAMODZIELNYCH OGŁOSZENIACH
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer prawa ochronnego
na znak towarowy, wskazanie rubryki rejestru, charakter oraz treść
wpisu. Publikacji podlegają wpisy w rejestrze dotyczące uprawnionych,
twórców, praw ograniczających prawo ochronne oraz sprostowania
istotnych pomyłek.
Rubryka A – dane uprawnionego
Rubryka B – znak towarowy
Rubryka C – wykaz towarów
Rubryka D – prawa ograniczające prawo ochronne
Rubryka E – kategoria znaku lub prawa ochronnego oraz regulamin
znaku
Rubryka F – wnioski o unieważnienie oraz decyzje dotyczące prawa
ochronnego
Rubryka G – rejestracja międzynarodowa
Rubryka H – informacje o przedłużeniu, unieważnieniu, wygaśnięciu
prawa ochronnego lub zastąpieniu rejestracji krajowej
rejestracją międzynarodową
(111) 055244 A. Wykreślono: TRIUMPH INTERTRADE AG, BAD
ZURZACH, Szwajcaria; Wpisano: Huber Holdings (Asia) Limited,
Kowloon, Specjalny Region Administracyjny Hong Kong - Chiny.
(111) 058185 A. Wykreślono: MERIAL, Lyon, Francja; Wpisano:
Boehringer Ingelheim Animal Health France, Lyon, Francja.
(111) 061693 A. Wykreślono: FEDERAL-MOGUL IGNITION COMPANY, SOUTHFIELD, Stany Zjednoczone Ameryki; Wpisano: FEDERAL-MOGUL IGNITION LLC, Southfield, Stany Zjednoczone Ameryki.
(111) 062620 A. Wykreślono: TRIUMPH INTERTRADE AG, BAD
ZURZACH, Szwajcaria; Wpisano: Huber Holdings (Asia) Limited,
Kowloon, Specjalny Region Administracyjny Hong Kong - Chiny.
(111) 067529 A. Wykreślono: BASF SE, LUDWIGSHAFEN, Niemcy; Wpisano: ROWA GROUP Holding GmbH, Pinneberg, Niemcy.
(111) 069474 A. Wykreślono: WERU AG, RUDERSBERG, Niemcy; Wpisano: WERU GmbH, Rudersberg, Niemcy.
(111) 093891 A. Wykreślono: DESTYLARNIA SOBIESKI SPÓŁKA
AKCYJNA, Starogard Gdański, Polska; Wpisano: MARIE BRIZARD
WINE & SPIRITS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 230030460.
(111) 093892 A. Wykreślono: DESTYLARNIA SOBIESKI SPÓŁKA
AKCYJNA, Starogard Gdański, Polska; Wpisano: MARIE BRIZARD
WINE & SPIRITS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 230030460.
(111) 094850 A. Wykreślono: DESTYLARNIA SOBIESKI SPÓŁKA AKCYJNA, Starogard Gdański, Polska; Wpisano: MARIE BRIZARD
WINE & SPIRITS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 230030460.
(111) 094851 A. Wykreślono: DESTYLARNIA SOBIESKI SPÓŁKA AKCYJNA, Starogard Gdański, Polska; Wpisano: MARIE BRIZARD
WINE & SPIRITS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 230030460.
(111) 095551 A. Wykreślono: DESTYLARNIA SOBIESKI SPÓŁKA
AKCYJNA, Starogard Gdański, Polska; Wpisano: MARIE BRIZARD
WINE & SPIRITS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 230030460.
(111) 096820 A. Wykreślono: DESTYLARNIA SOBIESKI SPÓŁKA AKCYJNA, Starogard Gdański, Polska; Wpisano: MARIE BRIZARD
WINE & SPIRITS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 230030460.
(111) 096821 A. Wykreślono: DESTYLARNIA SOBIESKI SPÓŁKA AKCYJNA, Starogard Gdański, Polska; Wpisano: MARIE BRIZARD
WINE & SPIRITS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 230030460.
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(111) 096822 A. Wykreślono: DESTYLARNIA SOBIESKI SPÓŁKA AKCYJNA, Starogard Gdański, Polska; Wpisano: MARIE BRIZARD
WINE & SPIRITS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 230030460.
(111) 100355 A. Wykreślono: DESTYLARNIA SOBIESKI SPÓŁKA
AKCYJNA, Starogard Gdański, Polska; Wpisano: MARIE BRIZARD
WINE & SPIRITS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 230030460.
(111) 100662 A. Wykreślono: DESTYLARNIA SOBIESKI SPÓŁKA AKCYJNA, Starogard Gdański, Polska; Wpisano: MARIE BRIZARD
WINE & SPIRITS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 230030460.
(111) 107298 A. Wykreślono: DESTYLARNIA SOBIESKI SPÓŁKA
AKCYJNA, Starogard Gdański, Polska; Wpisano: MARIE BRIZARD
WINE & SPIRITS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 230030460.
(111) 110119 A. Wykreślono: DESTYLARNIA SOBIESKI SPÓŁKA
AKCYJNA, Starogard Gdański, Polska; Wpisano: MARIE BRIZARD
WINE & SPIRITS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 230030460.
(111) 113071 A. Wykreślono: DESTYLARNIA SOBIESKI SPÓŁKA
AKCYJNA, Starogard Gdański, Polska; Wpisano: MARIE BRIZARD
WINE & SPIRITS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 230030460.
(111) 113157 A. Wykreślono: DESTYLARNIA SOBIESKI SPÓŁKA
AKCYJNA, Starogard Gdański, Polska; Wpisano: MARIE BRIZARD
WINE & SPIRITS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 230030460.
(111) 114584 A. Wykreślono: TM MANAGEMENT SPÓŁKA
Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA, Nowy Targ, Polska
364748765; Wpisano: DAFO PLASTICS SPÓŁKA AKCYJNA, Nowy
Targ, Polska 490014620.
(111) 117030 A. Wykreślono: TM MANAGEMENT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nowy Targ, Polska
364748765; Wpisano: DAFO PLASTICS SPÓŁKA AKCYJNA, Nowy
Targ, Polska 490014620.
(111) 120390 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) 127539 A. Wykreślono: AAT HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 141047400; Wpisano: AAT SYSTEM BEZPIECZEŃSTWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, Polska 385953687.
(111) 138325 A. Wykreślono: ADMARKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pieńków, Polska 364297127;
Wpisano: ADAMED PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA, Pieńków, Polska
472293752.
(111) 143831 A. Wykreślono: Przedsiębiorstwo Produkcyjno
Handlowo Usługowe PROSPERPLAST Spółka Jawna Paweł Mrózek
& Marek Mrózek, 43-374 Buczkowice ul. Wczasowa 733A, Polska;
Wpisano: PROSPERPLAST 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rybarzowice, Polska 070434735.
(111) 144110 A. Wykreślono: Polska Telefonia Cyfrowa Spółka
z o.o., 02-222 Warszawa Al. Jerozolimskie 181, Polska 011417295;
Wpisano: POLSKA TELEFONIA CYFROWA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 011417295.
(111) 144110 A. Wykreślono: POLSKA TELEFONIA CYFROWA
SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 011417295; Wpisano: T-Mobile
Polska S.A., Warszawa, Polska.
(111) 145103 A. Wykreślono: DESTYLARNIA SOBIESKI SPÓŁKA
AKCYJNA, Starogard Gdański, Polska 000052764; Wpisano: MARIE
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BRIZARD WINE & SPIRITS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 230030460.
(111) 148097 A. Wykreślono: INTERSIL CORPORATION ( A DELAWARE CORPORATION ), 2401 Palm Bay Road, NE Palm Bay Florida
32905, Stany Zjednoczone Ameryki; Wpisano: RENESAS ELECTRONICS AMERICA INC., MILPITAS, Stany Zjednoczone Ameryki.
(111) 148635 A. Wykreślono: F.H. „C.A.M.” Janusz Mitoraj,
Brzezie, Polska 070810977; Wpisano: F. H. SKIPO Mirosław Kryszkowski, Warszawa, Polska 015834742.
(111) 149500 A. Wykreślono: COVERALL NORTH AMERICA,
INC. (A DELAWARE CORPORATION), 3111Camino Del Rio North San
Diego Kalifornia 92108, Stany Zjednoczone Ameryki; Wpisano: COVERALL NORTH AMERICA, INC. (A DELAWARE CORPORATION), Deerfield Beach, Stany Zjednoczone Ameryki.
(111) 152143 A. Wykreślono: PUHIT SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 012330410; Wpisano: SATORIA GROUP SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 012330410.
(111) 152144 A. Wykreślono: PUHIT SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 012330410; Wpisano: SATORIA GROUP SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 012330410.
(111) 152610 A. Wykreślono: PUHIT SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 012330410; Wpisano: SATORIA GROUP SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 012330410.
(111) 153047 A. Wykreślono: Polska Sieć Handlowa „NASZ
SKLEP” S.A., Rzeszów, Polska; Wpisano: POLSKA SIEĆ HANDLOWA
„NASZ SKLEP” SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 650975511.
(111) 153199 A. Wykreślono: MILLER BRANDS GERMANY
GMBH, Kasseler Mauer 11 33098 Paderborn, Niemcy; Wpisano:
MBG Holding GmbH, Paderborn, Niemcy.
(111) 153317 A. Wykreślono: SEPARETT AB, 33010 BREDARYD,
Szwecja; Wpisano: Separett AB, Värnamo, Szwecja.
(111) 155842 A. Wykreślono: „ZMM MAXPOL” Zakład Pracy
Chronionej Andrzej Polak, 35-206 Rzeszów Al. Okulickiego 16c,
Polska; Wpisano: ZMM MAXPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rzeszów, Polska 368147590.
(111) 158088 A. Wykreślono: DESTYLARNIA SOBIESKI SPÓŁKA AKCYJNA, 83-200 Starogard Gdański ul. Skarszewska 1, Polska
000052764; Wpisano: MARIE BRIZARD WINE & SPIRITS POLSKA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 230030460.
(111) 159516 A. Wykreślono: DESTYLARNIA SOBIESKI SPÓŁKA AKCYJNA, 83-200 Starogard Gdański ul. Skarszewska 1, Polska
000052764; Wpisano: MARIE BRIZARD WINE & SPIRITS POLSKA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 230030460.
(111) 164293 D. Wpisano: „Na podstawie tytułu wykonawczego: Nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy z dnia 25 września2019 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) 165869 A. Wykreślono: JANTOŃ SPÓŁKA AKCYJNA
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Dobroń, Polska; Wpisano: JNT GROUP SPÓŁKA AKCYJNA SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Dobroń, Polska
100282917.
(111) 166226 A. Wykreślono: JANTOŃ SPÓŁKA AKCYJNA
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Dobroń, Polska; Wpisano: JNT GROUP SPÓŁKA AKCYJNA SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Dobroń, Polska
100282917.
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(111) 168734 A. Wykreślono: AAT HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 141047400; Wpisano: AAT SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, Polska 385953687.
(111) 170967 A. Wykreślono: AAT HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 141047400; Wpisano: AAT SYSTEM BEZPIECZEŃSTWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, Polska 385953687.
(111) 174460 A. Wykreślono: AAT HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 141047400; Wpisano: AAT SYSTEM BEZPIECZEŃSTWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, Polska 385953687.
(111) 176321 A. Wykreślono: ANIMEX FOODS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Morliny, Polska 530978422; Wpisano: ANIMEX FOODS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
146805667.
(111) 182012 A. Wykreślono: DESTYLARNIA SOBIESKI S.A., Starogard Gdański, Polska 000052764; Wpisano: MARIE BRIZARD WINE
& SPIRITS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 230030460.
(111) 183270 A. Wykreślono: MARKARTUR ARTUR CZAJKOWSKI, Lublin, Polska; Wpisano: MARBA-SPORT MOCARSKI MARCTN,
Chwaszczyn, Polska 193027041.
(111) 183670 A. Wykreślono: JANTOŃ SPÓŁKA AKCYJNA
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Dobroń, Polska 100282917; Wpisano:
JNT GROUP SPÓŁKA AKCYJNA SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Dobroń,
Polska 100282917.
(111) 186189 D. Wpisano: „Na podstawie tytułu wykonawczego: tytułu egzekucyjnego Sądu Okręgowego w Krakowie, Wydziału IX Gospodarczego z dnia 31października2017 r. w sprawie
o sygn. akt IX GNc 1415/17, Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie Paweł Mazur w toku postępowania zabezpieczającego prowadzonego pod sygnaturą akt:
Km 4746/17 dokonał zajęcia na zabezpieczenie prawa ochronnego
na przedmiotowy znak towarowy na wniosek uprawnionych: Macieja Jasielskiego i Tomasza Jamki”.
(111) 200203 A. Wykreślono: MARIUSZ KLIMEK PROJECTUS,
Chorzów, Polska; Wpisano: MC ARTHUR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rzeszów, Polska 147313802.
(111) 210212 A. Wykreślono: DESTYLARNIA SOBIESKI S.A., Starogard Gdański, Polska 000052764; Wpisano: MARIE BRIZARD WINE
& SPIRITS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 230030460.
(111) 210432 A. Wykreślono: Destylarnia Sobieski S.A., Starogard Gdański, Polska 230030460; Wpisano: MARIE BRIZARD WINE
& SPIRITS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 230030460.
(111) 213634 A. Wykreślono: AAT HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 141047400; Wpisano: AAT SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, Polska 385953687.
(111) 221221 A. Wykreślono: IRENA JANUSZKIEWICZ, ZAMEH,
Łagiewniki, Polska 362542226; Wpisano: ZAMEH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Łagiewniki, Polska 385223693.
(111) 221317 A. Wykreślono: AAT HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 141047400; Wpisano: AAT SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, Polska 385953687.
(111) 221910 A. Wykreślono: ANIMEX FOODS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Morliny, Polska 530978422; Wpisano: ANIMEX FOODS SPÓŁ-
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KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
146805667.
(111) 224057 A. Wykreślono: BOĆKO&BOĆKO SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kraków, Polska 362232359; Wpisano: TOORANK
POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Jasienica, Polska 070739216.
(111) 227815 A. Wykreślono: JANTOŃ Spółka Akcyjna Spółka
Komandytowa, Dobroń, Polska; Wpisano: JNT GROUP SPÓŁKA AKCYJNA SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Dobroń, Polska 100282917.
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(111) 239589 A. Wykreślono: JANTOŃ Spółka Akcyjna Spółka
Komandytowa, Dobroń, Polska; Wpisano: JNT GROUP SPÓŁKA AKCYJNA SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Dobroń, Polska 100282917.
(111) 240377 A. Wykreślono: JARTON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 011873900; Wpisano: INTERGLOBUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ, Duchnów, Polska 383547233.

(111) 227817 A. Wykreślono: JANTOŃ Spółka Akcyjna Spółka
Komandytowa, Dobroń, Polska; Wpisano: JNT GROUP SPÓŁKA AKCYJNA SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Dobroń, Polska 100282917.

(111) 240378 A. Wykreślono: JARTON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 011873900; Wpisano: INTERGLOBUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ, Duchnów, Polska 383547233.

(111) 228001 A. Wykreślono: JANTOŃ Spółka Akcyjna Spółka
Komandytowa, Dobroń, Polska; Wpisano: JNT GROUP SPÓŁKA AKCYJNA SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Dobroń, Polska 100282917.

(111) 240410 A. Wykreślono: JANTOŃ Spółka Akcyjna Spółka
Komandytowa, Dobroń, Polska; Wpisano: JNT GROUP SPÓŁKA AKCYJNA SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Dobroń, Polska 100282917.

(111) 230614 A. Wykreślono: ANIMEX FOODS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Morliny, Polska 530978422; Wpisano: ANIMEX FOODS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
146805667.

(111) 241543 A. Wykreślono: JARTON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 011873900; Wpisano: INTERGLOBUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ, Duchnów, Polska 383547233.

(111) 230615 A. Wykreślono: ANIMEX FOODS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Morliny, Polska 530978422; Wpisano: ANIMEX FOODS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
146805667.
(111) 232233 A. Wykreślono: „BELLEV” PPHU ZOFIA CIEPLUSIŃSKA, Łódź, Polska 471611500; Wpisano: BELLEV ZOFIA CIEPLUSIŃSKA, Łódź, Polska 471611500.
(111) 232797 A. Wykreślono: AAT HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 141047400; Wpisano: AAT SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, Polska 385953687.
(111) 234035 A. Wykreślono: RKK INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Konstancin - Jeziorna, Polska
140156216; Wpisano: AMBER SPARK SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa,
Polska 142835111.
(111) 234036 A. Wykreślono: RKK INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Konstancin - Jeziorna, Polska
140156216; Wpisano: AMBER SPARK SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa,
Polska 142835111.
(111) 234516 A. Wykreślono: RKK INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Konstancin - Jeziorna, Polska
140156216; Wpisano: AMBER SPARK SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa,
Polska 142835111.
(111) 236670 A. Wykreślono: KONBET Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością Spółka komandytowa, Konarzyce, Polska;
Wpisano: „KONBET POZNAŃ” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Poznań, Polska
301011574.
(111) 236842 A. Wykreślono: PUWALSKI & PUWALSKA spółka partnerska Kancelaria Radców Prawnych, Kraków, Polska
120814296; Wpisano: PUWALSCY & PARTNERS SPÓŁKA PARTNERSKA KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH, Kraków, Polska 120814296.
(111) 237928 A. Wykreślono: SAVAS Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością, Warszawa, Polska 015831672; Wpisano: Phu
Hung Nguyen, Warszawa, Polska.
(111) 239493 A. Wykreślono: JANTOŃ SPÓŁKA AKCYJNA
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Dobroń, Polska 100282917; Wpisano:
JNT GROUP SPÓŁKA AKCYJNA SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Dobroń,
Polska 100282917.
(111) 239587 A. Wykreślono: JANTOŃ Spółka Akcyjna Spółka Komandytowa, Dobroń, Polska 100282917; Wpisano: JNT GROUP SPÓŁKA AKCYJNA SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Dobroń, Polska
100282917.

(111) 242330 A. Wykreślono: AAT HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 141047400; Wpisano: AAT SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, Polska 385953687.
(111) 242939 A. Wykreślono: PIGMENT Spółka Jawna R. Bielak, J. Bielak, Szczecin, Polska; Wpisano: PIGMENT SPÓŁKA JAWNA
R. BIELAK I. BIELAK, Szczecin, Polska 811099019.
(111) 246707 A. Wykreślono: ANIMEX FOODS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Morliny, Polska 530978422; Wpisano: ANIMEX FOODS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
146805667.
(111) 246708 A. Wykreślono: ANIMEX FOODS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Morliny, Polska 530978422; Wpisano: ANIMEX FOODS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
146805667.
(111) 246709 A. Wykreślono: ANIMEX FOODS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Morliny, Polska 530978422; Wpisano: ANIMEX FOODS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
146805667.
(111) 246710 A. Wykreślono: ANIMEX FOODS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Morliny, Polska 530978422; Wpisano: ANIMEX FOODS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
146805667.
(111) 248616 A. Wykreślono: BTM 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polska 363895872; Wpisano: VRG
SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków, Polska 351001329.
(111) 248930 D. Wpisano: „Na podstawie tytułu wykonawczego:tytułu egzekucyjnego Sądu Okręgowego w Krakowie, Wydziału
IX Gospodarczego z dnia 31października2017 r. w sprawie o sygn.
akt IX GNc 1415/17, Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla
Krakowa-Krowodrzy w Krakowie Paweł Mazur w toku postępowania zabezpieczającego prowadzonego pod sygnaturą akt: Km
4746/17 dokonał zajęcia na zabezpieczenie prawa ochronnego
na przedmiotowy znak towarowy na wniosek uprawnionych: Macieja Jasielskiego i Tomasza Jamki”.
(111) 249284 D. Wpisano: „Na podstawie tytułu wykonawczego: tytułu egzekucyjnego Sądu Okręgowego w Krakowie, Wydziału IX Gospodarczego z dnia 31października2017 r. w sprawie
o sygn. akt IX GNc 1415/17, Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie Paweł Mazur w toku postępowania zabezpieczającego prowadzonego pod sygnaturą akt:
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Km 4746/17 dokonał zajęcia na zabezpieczenie prawa ochronnego
na przedmiotowy znak towarowy na wniosek uprawnionych: Macieja Jasielskiego i Tomasza Jamki”.
(111) 250001 A. Wykreślono: JAGIELLONIA-BIAŁYSTOK SPORTOWA SPÓŁKA AKCYJNA, BIAŁYSTOK, Polska; Wpisano: JAGIELLONIA BIAŁYSTOK SPORTOWA SPÓŁKA AKCYJNA, Białystok, Polska
050854803.
(111) 250631 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) 252607 A. Wykreślono: WÓJCIK ROMAN PRZEDSIĘBIORSTWO SWORD PIŁY TAŚMOWE, Gdańsk, Polska 190905819; Wpisano: SWORD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Gdynia, Polska 365951468.
(111) 252883 A. Wykreślono: BEKPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wałbrzych, Polska 891453540; Wpisano: GOBARTO SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 411141076.
(111) 253106 A. Wykreślono: WÓJCIK ROMAN PRZEDSIĘBIORSTWO SWORD PIŁY TAŚMOWE, Gdańsk, Polska 190905819; Wpisano: SWORD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Gdynia, Polska 365951468.
(111) 255359 A. Wykreślono: FLUIDCONTROL SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice, Polska
242813980; Wpisano: FLUIDCONTROL SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Katowice, Polska 242813980.
(111) 255537 A. Wykreślono: JANTOŃ SPÓŁKA AKCYJNA
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Dobroń, Polska; Wpisano: JNT GROUP SPÓŁKA AKCYJNA SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Dobroń, Polska
100282917.
(111) 256703 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) 257223 A. Wykreślono: ANIMEX FOODS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Morliny, Polska 530978422; Wpisano: ANIMEX FOODS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
146805667.
(111) 257793 A. Wykreślono: JANTOŃ SPÓŁKA AKCYJNA
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Dobroń, Polska; Wpisano: JNT GROUP SPÓŁKA AKCYJNA SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Dobroń, Polska
100282917.
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(111) 262539 A. Wykreślono: WÓJCIK ROMAN PRZEDSIĘBIORSTWO SWORD PIŁY TAŚMOWE, Gdańsk, Polska 190905819; Wpisano: SWORD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Gdynia, Polska 365951468.
(111) 265043 D. Wykreślono: „W dniu 15 stycznia 2019 r.
na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu Wydział VII Gospodarczy – Rejestru
Zastawów (sygn. akt WR.VII.Ns-Rej.Za 6202/18/455) wpisano do Rejestru Zastawów pod pozycją 2596971 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R-265043 w celu
zabezpieczenia wierzytelności przysługujących MBANK SPÓŁKA
AKCYJNA z siedzibą w Warszawie wobec WIRTUALNA POLSKA MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie oraz WIRTUALNA
POLSKA HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie”.
(111) 270525 D. Wykreślono: „W dniu 04 lipca 2017 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach Wydział IX Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn. akt
KA.IX.Ns-Rej.Za 3832/17/808) wpisano do Rejestru Zastawów pod
pozycją 2536973 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R-270525 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących ING Bank Śląski Spółka Akcyjna z siedzibą
w Katowicach wobec BT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Bruno Tassi Spółka Komandytowa z siedzibą w Warszawie; Madej
Wróbel Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rudzie Śląskiej; Omega Holding Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie”.
(111) 272350 A. Wykreślono: JANTOŃ SPÓŁKA AKCYJNA
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Dobroń, Polska; Wpisano: JNT GROUP SPÓŁKA AKCYJNA SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Dobroń, Polska
100282917.
(111) 272525 D. Wykreślono: „Postanowieniem z dnia 1 września 2016 r. Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,
Wydział VII Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn. akt: PO.VII.
Ns-Rej.Za 4333/16/772) wpisał do Rejestru Zastawów pod pozycją 2503457 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym udzielonym
na znak towarowy R.272525 w celu zabezpieczenia wierzytelności
przysługujących WILTAN ENTERPRISES LIMITED z siedzibą w Nikozji
(Cypr) wobec CEDC INTERNATIONAL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Obornikach Wielkopolskich”.
(111) 274855 A. Wykreślono: MARIUSZ KLIMEK PROJECTUS,
Chorzów, Polska; Wpisano: MC ARTHUR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rzeszów, Polska 147313802.
(111) 274856 A. Wykreślono: MARIUSZ KLIMEK PROJECTUS,
Chorzów, Polska; Wpisano: MC ARTHUR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rzeszów, Polska 147313802.
(111) 285758 A. Wykreślono: DESTYLARNIA SOBIESKI SPÓŁKA
AKCYJNA, Starogard Gdański, Polska 000052764; Wpisano: MARIE
BRIZARD WINE & SPIRITS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 230030460.
(111) 286734 A. Wykreślono: PLATINIUM WELLNESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polska
121499796; Wpisano: PLATINIUM INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polska 362044860.
(111) 287411 A. Wykreślono: KRYSTIAN STAŚ, ŚLĄSKI BIFEJ,
Strzelce Opolskie, Polska 160338769; Wpisano: PASTAS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Krośnica, Polska.

(111) 262536 A. Wykreślono: WÓJCIK ROMAN PRZEDSIĘBIORSTWO SWORD PIŁY TAŚMOWE, Gdańsk, Polska 190905819; Wpisano: SWORD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Gdynia, Polska 365951468.

(111) 287413 A. Wykreślono: WOLFF TRADING SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska;
Wpisano: W.Z. EUROCOPERT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczecinek, Polska 003819278.

(111) 262538 A. Wykreślono: WÓJCIK ROMAN PRZEDSIĘBIORSTWO SWORD PIŁY TAŚMOWE, Gdańsk, Polska 190905819; Wpisano: SWORD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Gdynia, Polska 365951468.

(111) 287414 A. Wykreślono: WOLFF TRADING SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
010410055; Wpisano: W.Z. EUROCOPERT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczecinek, Polska 003819278.
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(111) 289642 A. Wykreślono: ANIMEX FOODS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Morliny, Polska 530978422; Wpisano: ANIMEX FOODS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
146805667.
(111) 290047 A. Wykreślono: ROMAN WÓJCIK, PRZEDSIĘBIORSTWO SWORD PIŁY TAŚMOWE, Gdynia, Polska 190905819;
Wpisano: SWORD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Gdynia, Polska 365951468.
(111) 290554 A. Wykreślono: ANIMEX FOODS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Morliny, Polska 530978422; Wpisano: ANIMEX FOODS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
146805667.
(111) 304980 A. Wykreślono: ANIMEX FOODS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Ostróda, Polska 530978422; Wpisano: ANIMEX FOODS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
146805667.
(111) 305312 A. Wykreślono: JANTOŃ SPÓŁKA AKCYJNA
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Dobroń, Polska; Wpisano: JNT GROUP SPÓŁKA AKCYJNA SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Dobroń, Polska
100282917.
(111) 306241 A. Wykreślono: ARTUR CZAJKOWSKI, MARKARTUR, Lublin, Polska 430401306; Wpisano: MARBA-SPORT MOCARSKI MARCIN, Chwaszczyno, Polska 193027041.
(111) 306242 A. Wykreślono: ARTUR CZAJKOWSKI, MARKARTUR, Lublin, Polska 430401306; Wpisano: MARBA-SPORT MOCARSKI MARCIN, Chwaszczyno, Polska 193027041.
(111) 306504 A. Wykreślono: TIANZEXIN INDUS TRIAL INVESTMENT Co.,Ltd., Tangxia Town, Chiny; Wpisano: SHENZHEN NETIS
TECHNOLOGY CO., LTD., Shenzhen, Chiny.
(111) 306584 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) 308751 A. Wykreślono: MARCIN VOGEL, LEGOV, Poznań,
Polska 363604478; Wpisano: LAURELLA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Poznań, Polska
384618076.
(111) 315572 D. Wykreślono: „Postanowieniem z dnia 3 października 2019 r. (sygn.. akt.: WR.VII.Ns-Rej.Za 3736/19/317) Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VII Wydział Gospodarczy – Rejestru Zastawów wpisał do rejestru zastawów pod
pozycją 2624880 zastaw rejestrowy na prawie chronnym udzielonym na znak towarowy R.315572 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących spółce OTTO FINANCE Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Kobierzycach wobec Work Service Spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu”.
(111) 318311 A. Wykreślono: MARCIN MARCYSIAK, BUILDING4YOU, Warszawa, Polska; Wpisano: BUILDING4YOU SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, Polska 384487119.
(111) 318947 A. Wykreślono: ZALCHEM CHEMIA GOSPODARCZA SPÓŁKA JAWNA ANDRZEJ ZALSKI, DOROTA ADAMUS, DANIEL
ZALSKI, ANNA WERK, Zwierzyniec Pierwszy, Polska 243438290;
Wpisano: ZALCHEM CHEMIA GOSPODARCZA SPÓŁKA JAWNA ANDRZEJ ZALSKI, DOROTA ADAMUS, DANIEL ZALSKI, ANNA WERK,
Zwierzyniec Pierwszy, Polska 243438290; EUDUCO KBC GROUP
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Przemyśl, Polska 366160533.
(111) 318947 E. Wpisano: „Na podstawie Regulaminu z dnia
09 lipca 2020 r. ustanowiono wspólne prawo ochronne”.
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(111) 319535 A. Wykreślono: MARROW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Toruń, Polska 340777886; Wpisano: MARROW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Toruń, Polska 340777886.
(111) 324378 A. Wykreślono: SARE SPÓŁKA AKCYJNA, Rybnik,
Polska; Wpisano: DIGITREE GROUP SPÓŁKA AKCYJNA, Rybnik, Polska 240018741.
(111) 325372 A. Wykreślono: NASZE LOKUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice, Polska; Wpisano: ANTYKI KONESER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Chorzów, Polska 361640665.
(111) 325562 A. Wykreślono: GRZYB MARCIN, WACHNICKI SEBASTIAN ALL4VENDING SPÓŁKA CYWILNA, Radom, Polska; Wpisano: ALL4VENDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Radom, Polska 143187677.
(111) 328061 A. Wykreślono: PLATINIUM WELLNESS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polska; Wpisano: PLATINIUM INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polska 362044860.

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) 1476141
(540) WELLNESS & BEAUTY THE BEAUTY OF
LOMI LOMI
(531) CFE: 05.05.20, 26.04.02, 26.11.14, 27.05.01
(511) 3, 35
(732) Dirk Rossmann GmbH,
Isemhägener Strasse 1630938 Burgwedel (DE)
(151) 2019 01 31
(441) 2019 07 29
(581) 2019 07 11

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) 1200071
(540) HAERTON
(511) 5
(732) ZENTIVA GROUP, A.S.,
U KABELOVNY 130 CZ-102 37 PRAHA 10-DOLNÍ MĚCHOLUPY (CZ)
(151) 2013 10 22
(441) 2014 06 09
(581) 2014 04 24
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(111) 1430373
(540) Hello Vape
(531) CFE: 01.15.11, 26.04.05, 27.05.01, 29.01.13
(511) 34
(732) Hüseyin Gül, Kaiserin-Augusta-Allee 10110553 Berlin (DE);
Bao-Trung Tieu, Kaiserin-Augusta-Allee 10110553 Berlin (DE)
(151) 2018 04 27
(441) 2018 11 13
(581) 2018 10 25
(111) 1435510
(540) BEAUTYVISAGE
(511) 3
(732) TALAGAEVA ELENA VLADIMIROVNA, Kommunisticheskaya St.,
d. 3, kv.145, Ramenskoye RU-140002 Moskovskaya oblast (RU)
(151) 2018 08 17
(441) 2018 12 10
(581) 2018 11 22
(111) 1443177
(540) SMART Pro
(531) CFE: 27.05.09, 29.01.12
(511) 9, 16, 36, 42
(732) Advanced Diagnostics Limited,
Diagnostics House, Eastboro Fields CV11 6GL Nuneaton (GB)
(151) 2018 05 16
(441) 2019 01 21
(581) 2019 01 03
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(111) 1463683
(531) CFE: 09.03.03, 29.01.12
(511) 25
(732) DIESEL S.p.A.,
Via DELL’INDUSTRIA, 4-6 I-36042 BREGANZE (VI) (IT)
(151) 2018 12 18
(441) 2019 05 13
(581) 2019 04 25
(111) 1470907
(540) Swiss Concept
(511) 8, 14, 18, 21, 25, 34
(732) Woolworth GmbH,
Formerstraße 6 59425 Unna (DE)
(151) 2018 12 21
(441) 2019 06 24
(581) 2019 06 06
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G. SPROSTOWANIA INFORMACJI OPUBLIKOWANYCH
W WIADOMOŚCIACH URZĘDU PATENTOWEGO
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer, którego sprostowanie dotyczy, oraz treść sprostowania.
ZNAKI TOWAROWE
(210) 514363

w WUP nr 20/2020 na stronie 61 w łamie lewym została opublikowana informacja o umorzeniu postępowania ww. zgłoszenia.
Informacja ta nie powinna być opublikowana.

