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

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

–
–
–
–
–

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

–
–
–
–
–
–
–

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

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

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

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

w)

PATENTY

(73) ROGULSKI ANDRZEJ DORAN, Sępólno Krajeńskie (PL)
(54) Ściółka dla drobiu ograniczająca emisję amoniaku

UDZIELONE PRAWA
(od nr 236 941 do nr 237 100)

(B1) (11) 236996
(41) 2019 04 23
(51) A01N 63/02 (2006.01)
C12N 15/82 (2006.01)
A01H 4/00 (2006.01)
A01H 5/06 (2018.01)
A23K 10/10 (2016.01)
A23K 20/195 (2016.01)
(21) 423190 (22)
2017 10 18
(72) KOWALCZYK TOMASZ, Łódź (PL); ŁOJEWSKA EWELINA,
Łódź (PL); SAKOWICZ TOMASZ, Łódź (PL)

część zgłoszenia będzie rozpatrywana jako zgłoszenie wzoru użytkowego

(B1) (11) 236993
(41) 2018 08 27
(51) A01K 1/015 (2006.01)
(21) 420631 (22)
2017 02 23
(72) ROGULSKI ANDRZEJ, Sępólno Krajeńskie (PL); HERMANN
JANUSZ, Bydgoszcz (PL); HARASIMOWICZ-HERMANN GRAŻYNA,
Bydgoszcz (PL); WOJEWÓDZKI PIOTR, Bydgoszcz (PL)

Nr 5/2021

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

(73) UNIWERSYTET ŁÓDZKI, Łódź (PL)
(54) Sposób otrzymywania rekombinowanych bakteriocyn w kulturach korzeni włośnikowatych oraz zastosowanie rekombinowanych
bakteriocyn w kulturach korzeni włośnikowatych jako dodatku antymikrobiologicznego do pasz
(B1) (11) 237024
(41) 2020 02 24
(51) A21D 13/80 (2017.01)
A21D 2/16 (2006.01)
A21D 2/36 (2006.01)
A21D 8/02 (2006.01)
A23L 33/115 (2016.01)
A23L 33/12 (2016.01)
(21) 426674 (22)
2018 08 14
(72) ŻBIKOWSKA ANNA, Warszawa (PL); ONACIK-GUR SYLWIA,
Warszawa (PL); MARCINIAK-ŁUKASIAK KATARZYNA, Warszawa (PL);
KOWALSKA MAŁGORZATA, Radom (PL)
(73) SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO
W WARSZAWIE, Warszawa (PL)
(54) Sposób wytwarzania wyrobu ciastkarskiego
(B1) (11) 236944
(41) 2019 09 23
(51) A23B 4/16 (2006.01)
A23L 3/3418 (2006.01)
B65D 81/20 (2006.01)
B65B 31/04 (2006.01)
(21) 424874 (22)
2018 03 14
(72) KLIKS JAROSŁAW, Kargowa (PL)
(73) PROVINCJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sulęcin (PL)
(54) Sposób pakowania produktów dojrzewających z dziczyzny
(B1) (11) 236950
(41) 2020 01 02
(51) A23B 7/02 (2006.01)
A23L 3/42 (2006.01)
A23L 3/54 (2006.01)
A23B 7/148 (2006.01)
(21) 426116 (22)
2018 06 28
(72) KONOPACKA DOROTA, Skierniewice (PL); PIECKO JAN,
Żyrardów (PL); KRAWCZYK ŁUKASZ, Mokra Prawa (PL); KOWALSKA
WIOLETA, Mszadla (PL); CELEJEWSKA KAROLINA, Skierniewice (PL)
(73) INSTYTUT OGRODNICTWA, Skierniewice (PL)
(54) Sposób suszenia owoców
(B1) (11) 236968
(41) 2019 08 12
(51) A23C 13/00 (2006.01)
A23C 9/158 (2006.01)
A23C 11/00 (2006.01)
(21) 424547 (22)
2018 02 09
(72) ŻABKA ROMUALD, Małszyce (PL); GRUDZIEŃ ALDONA,
Kozłów Biskupi (PL)
(73) OKRĘGOWA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA W ŁOWICZU,
Łowicz (PL)
(54) Sposób wytwarzania śmietanki o zwiększonej zawartości witaminy D3
(B1) (11) 236967
(41) 2019 08 12
(51) A23C 15/02 (2006.01)
A23C 15/06 (2006.01)
A23C 9/158 (2006.01)
(21) 424404 (22)
2018 01 29
(72) ŻABKA ROMUALD, Małszyce (PL); GRUDZIEŃ ALDONA,
Kozłów Biskupi (PL); BALCEREK EWA, Aleksandrów Łódzki (PL)
(73) OKRĘGOWA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA W ŁOWICZU,
Łowicz (PL)
(54) Sposób wytwarzania masła o zwiększonej zawartości witaminy D3
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(B1) (11) 236959
(41) 2019 12 16
(51) A23L 2/38 (2006.01)
A23L 2/52 (2006.01)
A23L 33/14 (2016.01)
A23L 33/175 (2016.01)
A23L 33/22 (2016.01)
(21) 425903 (22)
2018 06 12
(72) BERŁOWSKA JOANNA, Łódź (PL); KRĘGIEL DOROTA, Łódź (PL);
ANTOLAK HUBERT, Łódź (PL); SZYMAŃSKA MONIKA,
Smardzewice (PL)
(73) SULIMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Piotrków Trybunalski (PL)
(54) Bezalkoholowy napój funkcjonalny oparty o bazę słodową lub
piwo bezalkoholowe lub bazę wodno-aromatyczną, wzbogacony
w aminokwasy i błonnik oraz sposób wytwarzania bezalkoholowego napoju funkcjonalnego opartego o bazę słodową lub piwo
bezalkoholowe lub bazę wodno-aromatyczną, wzbogaconego
w aminokwasy i błonnik
(B1) (11) 237097
(41) 2019 06 17
(51) A23L 13/70 (2016.01)
A23L 13/50 (2016.01)
A23L 33/10 (2016.01)
(21) 423843 (22)
2017 12 11
(72) WIERZBICKA AGNIESZKA, Warszawa (PL); PÓŁTORAK ANDRZEJ,
Warszawa (PL); POGORZELSKI GRZEGORZ, Warszawa (PL); SZPICER
ARKADIUSZ, Warszawa (PL)
(73) ZAKŁAD MIĘSNY WIERZEJKI J.M. ZDANOWSCY SPÓŁKA
JAWNA, Płudy (PL)
(54) Sposób wytwarzania wygodnych wyrobów drobiowych w warstwie chrupkiej otoczki o kontrolowanej alergenności oraz wyrób
drobiowy w warstwie chrupkiej otoczki
(B1) (11) 237088
(41) 2019 09 09
(51) A23L 33/105 (2016.01)
A23L 19/00 (2016.01)
A23L 27/16 (2016.01)
A61K 36/8962 (2006.01)
(21) 424683 (22)
2018 02 26
(72) BALAWEJDER MACIEJ JERZY, Albigowa (PL); PIECHOWIAK
TOMASZ MARIAN, Strzyżów (PL)
(73) SCC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa (PL)
(54) Sposób otrzymywania ekstraktu z łusek cebuli oraz ekstrakt
z łusek cebuli otrzymany tym sposobem
(B1) (11) 237030
(41) 2020 08 24
(51) A23N 5/00 (2006.01)
(21) 429013 (22)
2019 02 22
(72) JADWISIEŃCZAK KRZYSZTOF, Olsztyn (PL); MALESZA PIOTR,
Olsztyn (PL); SAMSEL KAROL, Olsztyn (PL)
(73) UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE,
Olsztyn (PL)
(54) Gniotownik do orzechów
(B1) (11) 236997
(41) 2019 05 06
(51) A24C 5/34 (2006.01)
A24C 5/345 (2006.01)
B65B 19/32 (2006.01)
B65B 57/10 (2006.01)
(21) 423267 (22)
2017 10 25
(72) OWCZAREK RADOSŁAW, Radom (PL); CEPIŃSKI PIOTR,
Radom (PL)
(73) INTERNATIONAL TOBACCO MACHINERY POLAND SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Radom (PL)
(54) Sposób i urządzenie do napełniania pojemników transportowych artykułami prętopodobnymi przemysłu tytoniowego

6

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

(B1) (11) 236994
(41) 2018 10 22
(51) A24C 5/35 (2006.01)
A24C 5/356 (2006.01)
B65B 19/04 (2006.01)
(21) 421322 (22)
2017 04 18
(72) OWCZAREK RADOSŁAW, Radom (PL)
(73) INTERNATIONAL TOBACCO MACHINERY POLAND SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Radom (PL)
(54) Sposób opróżniania pojemnika wypełnionego artykułami prętopodobnymi wytwarzanymi w przemyśle tytoniowym
(B1) (11) 236954
(41) 2019 09 23
(51) A47C 7/02 (2006.01)
A47C 3/00 (2006.01)
(21) 424836 (22)
2018 03 09
(72) NIEDZIELSKI WACŁAW, Piaseczno (PL)
(73) NIEDZIELSKI WACŁAW, Piaseczno (PL)
(54) Siedzisko profilaktyczne pooperacyjne
(B1) (11) 236960
(41) 2016 05 23
(51) A61C 1/08 (2006.01)
A61C 3/02 (2006.01)
B23B 51/12 (2006.01)
(21) 410065 (22)
2014 11 12
(72) POSPIECH JAROSŁAW, Poznań (PL); DYNER MARCIN,
Częstochowa (PL)
(73) POSPIECH JAROSŁAW, Poznań (PL)
(54) Adaptor wiertła stomatologicznego
(B1) (11) 236992
(41) 2018 06 04
(51) A61F 13/00 (2006.01)
A61M 1/00 (2006.01)
(21) 419654 (22)
2016 12 01
(72) KOSSAK TOMASZ, Kielce (PL)
(73) KOSSAK TOMASZ, Kielce (PL)
(54) Opatrunek do tamowania obfitego krwawienia
(B1) (11) 236941
(41) 2019 07 29
(51) A61K 9/02 (2006.01)
A61K 35/747 (2015.01)
A61P 1/12 (2006.01)
A61D 7/00 (2006.01)
(21) 424314 (22)
2018 01 19
(72) WERNICKI ANDRZEJ, Kalinówka (PL); URBAN-CHMIEL RENATA,
Lublin (PL); DEC MARTA, Lublin (PL); PUCHALSKI ANDRZEJ,
Lublin (PL); NOWACZEK ANNA, Lublin (PL); STĘGIERSKA DIANA,
Kraśnik (PL); KOWALSKI CEZARY, Lublin (PL)
(73) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W LUBLINIE, Lublin (PL)
(54) Preparat probiotyczno-fagowy mający zastosowanie w profilaktyce i wspomaganiu leczenia biegunek bydła wywołanych przez szczepy
E. coli oraz sposób otrzymywania preparatu probiotyczno-fagowego
(B1) (11) 236947
(41) 2019 11 18
(51) A61K 9/72 (2006.01)
A61K 31/20 (2006.01)
A61K 31/337 (2006.01)
A61P 35/00 (2006.01)
(21) 425547 (22)
2018 05 15
(72) PAMUŁA ELŻBIETA, Kraków (PL); CHRZANOWSKI WOJCIECH,
Five Dock (AU); RECZYŃSKA KATARZYNA, Kraków (PL)
(73) AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA
STASZICA W KRAKOWIE, Kraków (PL)
(54) Wziewny preparat farmakologiczny oraz sposób wytwarzania
wziewnego preparatu farmakologicznego
(B1) (11) 237005
(41) 2020 02 10
(51) A61K 35/76 (2015.01)
A61P 31/04 (2006.01)
(21) 426570 (22)
2018 08 06
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(72) GRYGORCEWICZ BARTŁOMIEJ, Stargard (PL); AUGUSTYNIAK
ADRIAN, Szczecin (PL); STACHURSKA XYMENA, Szczecin (PL)
(73) PHAGEARMOUR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pyrzyce (PL)
(54) Preparat do zwalczania zakażeń wywołanych przez Streptococcus suis
(B1) (11) 237040
(41) 2017 10 23
(51) A61L 15/22 (2006.01)
A61L 27/44 (2006.01)
A61L 31/04 (2006.01)
(21) 416860 (22)
2016 04 15
(72) STODOLAK-ZYCH EWA, Pisary (PL); MAGIERA ANNA,
Kraków (PL); SZPONDER TOMASZ, Lublin (PL); BŁAŻEWICZ
STANISŁAW, Kraków (PL)
(73) AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA
STASZICA W KRAKOWIE, Kraków (PL)
(54) Sposób wytwarzania resorbowalnej membrany polimerowej
do sterowanej regeneracji tkanek metodą prasowania na gorąco
(B1) (11) 236961
(41) 2018 11 05
(51) A61L 15/28 (2006.01)
A61F 13/00 (2006.01)
(21) 421410 (22)
2017 04 25
(72) WILANDT ARTUR, Rzucewo (PL); LEMKE KRZYSZTOF,
Gdynia (PL); DŁUGA ALDONA, Gdynia (PL); ZAPOTOCZNY
SZCZEPAN, Kraków (PL); LEWANDOWSKA-ŁAŃCUCKA JOANNA,
Wolbrom (PL); NOWAKOWSKA MARIA, Kraków (PL); KAREWICZ
ANNA, Kraków (PL); GUZDEK KATARZYNA, Chocznia (PL);
ROJEWSKA AGNIESZKA, Kraków (PL)
(73) BIOVICO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Gdynia (PL)
(54) Sposób modyfikacji powierzchni wilgotnych płatów BNC, wielowarstwowy, hydrożelowy mikrostrukturalny bioaktywny materiał
opatrunkowy
(B1) (11) 236989
(41) 2017 07 03
(51) A61M 1/34 (2006.01)
(21) 415688 (22)
2015 12 31
(72) GÓRKA ANDRZEJ, Warszawa (PL); ŁAPIŃSKI MARIUSZ,
Warszawa (PL); BOGDANOWICZ ZDZISŁAW, Warszawa (PL);
MIERCZYK ZYGMUNT, Warszawa (PL)
(73) WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA IM. JAROSŁAWA
DĄBROWSKIEGO, Warszawa (PL)
(54) Wkład filtra sita molekularnego
(B1) (11) 237020
(41) 2020 03 09
(51) A63B 23/12 (2006.01)
A61B 5/11 (2006.01)
(21) 426792 (22)
2018 08 27
(72) TUTAK JACEK STANISŁAW, Rzeszów (PL)
(73) POLITECHNIKA RZESZOWSKA IM. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA,
Rzeszów (PL)
(54) Urządzenie mechatroniczne do rehabilitacji kończyny górnej
(B1) (11) 236955
(41) 2019 10 21
(51) A63C 11/08 (2006.01)
B05C 1/02 (2006.01)
(21) 425204 (22)
2018 04 12
(72) DOBROWOLSKI JĘDRZEJ, Zakopane (PL)
(73) DODD-INWEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zakopane (PL)
(54) Sposób smarowania nart i urządzenie do smarowania nart
(B1) (11) 237081
(41) 2014 12 22
(51) B01D 53/14 (2006.01)
B01D 53/96 (2006.01)
C10K 1/08 (2006.01)
(21) 408581 (22)
2014 06 16
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(30) 102013010103.4 2013 06 18
DE
(72) KERESTECIOGLU ULVI, Geltendorf (DE); HABERLE THOMAS,
Gmund-Durnbach (DE)
(73) Linde Aktiengesellschaft, Muenchen (DE)
(54) Sposób i urządzenie do usuwania karbonylków metali z mieszanin gazów
(B1) (11) 237044
(41) 2016 09 26
(51) B01D 53/86 (2006.01)
B01J 23/75 (2006.01)
B01J 23/06 (2006.01)
B01J 21/04 (2006.01)
B01J 37/02 (2006.01)
(21) 411562 (22)
2015 03 13
(72) WILK MARCIN, Puławy (PL); INGER MAREK, Puławy (PL);
RUSZAK MONIKA, Kraków (PL); SARAMOK MAGDALENA,
Klikawa (PL); KOWALIK PAWEŁ, Puławy (PL); ANTONIAK-JURAK
KATARZYNA, Puławy (PL); SOJKA ZBIGNIEW, Kraków (PL); KOTARBA
ANDRZEJ, Kraków (PL); GRZYBEK GABRIELA, Kraków (PL);
STELMACHOWSKI PAWEŁ, Kraków (PL); GUDYKA SYLWIA,
Rzeszów (PL); INDYKA PAULINA, Prądnik Korzkiewski (PL)
(73) SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ-INSTYTUT NOWYCH SYNTEZ
CHEMICZNYCH, Puławy (PL); UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI,
Kraków (PL)
(54) Nośnikowy katalizator do redukcji emisji tlenku azotu(I) z instalacji kwasu azotowego oraz sposób jego wytwarzania
(B1) (11) 237032
(41) 2020 07 13
(51) B01J 38/62 (2006.01)
B01J 38/64 (2006.01)
(21) 428501 (22)
2019 01 07
(72) KAPKOWSKI MACIEJ, Przyrów (PL); SIUDYGA TOMASZ,
Bytom (PL); POLAŃSKI JAROSŁAW, Katowice (PL); NIEMCZYKWOJDYŁA ANNA, Gliwice (PL)
(73) UNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH, Katowice (PL);
ZAWISZ RAFAŁ AD MOTO, Katowice (PL)
(54) Sposób regeneracji katalizatorów SCR w pełni lub w części zdezaktywowanych oraz sposób utylizacji zużytych w trakcie regeneracji
roztworów oczyszczających
(B1) (11) 237079
(41) 2020 03 09
(51) B21B 1/08 (2006.01)
B21B 27/02 (2006.01)
B21D 7/00 (2006.01)
B21H 8/02 (2006.01)
(21) 431187 (22)
2019 09 17
(72) KRZECZOWSKI WITOLD, Zemborzyce Tereszyńskie (PL);
BARTNICKI JAROSŁAW, Lublin (PL)
(73) KUŹNIA MATRYCOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin (PL)
(54) Sposób wytwarzania przedkuwek wydłużonych
(B1) (11) 237073
(41) 2019 07 01
(51) B21D 5/00 (2006.01)
B21D 7/00 (2006.01)
(21) 423955 (22)
2017 12 19
(72) ZGLINICKI MARCIN, Czernikowo (PL)
(73) USM MARCIN ZGLINICKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Czernikowo (PL)
(54) Sposób i narzędzie do gięcia metodą krokową
(B1) (11) 237007
(41) 2020 04 06
(51) B21D 5/02 (2006.01)
B21D 37/02 (2006.01)
B21D 22/20 (2006.01)
(21) 427210 (22)
2018 09 27
(72) STANIEWSKI RYSZARD, Kąkolewica (PL)
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(73) REISNER ROBERT PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNOHANDLOWO-USŁUGOWE FORMAT, Budzyń (PL)
(54) Narzędzie do obróbki materiałów, zwłaszcza blach i sposób
jego wykonania
(B1) (11) 237008
(41) 2020 04 06
(51) B21D 5/02 (2006.01)
B21D 37/02 (2006.01)
B21D 22/20 (2006.01)
(21) 427211 (22)
2018 09 27
(72) STANIEWSKI RYSZARD, Kąkolewica (PL)
(73) REISNER ROBERT PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNOHANDLOWO-USŁUGOWE FORMAT, Budzyń (PL)
(54) Narzędzie do obróbki materiałów, zwłaszcza blach i sposób
gięcia poszyć z blachy za pomocą tego narzędzia
(B1) (11) 237067
(41) 2020 10 19
(51) B21H 1/14 (2006.01)
B21B 13/14 (2006.01)
B21B 3/02 (2006.01)
(21) 431972 (22)
2019 12 04
(72) DZIUBIŃSKA ANNA, Lublin (PL); WINIARSKI GRZEGORZ,
Rzeczyca Kolonia (PL); BULZAK TOMASZ, Lublin (PL); MAJERSKI
KRZYSZTOF, Zemborzyce Dolne (PL)
(73) POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin (PL)
(54) Sposób kształtowania plastycznego półfabrykatu, zwłaszcza
do wytwarzania wkrętu medycznego z łbem stożkowym
(B1) (11) 236984
(41) 2020 01 02
(51) B23K 11/25 (2006.01)
(21) 425968 (22)
2018 06 18
(72) MIKNO ZYGMUNT, Gliwice (PL); NIEMIEC MICHAŁ,
Goczałkowice-Zdrój (PL)
(73) SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ – INSTYTUT SPAWALNICTWA,
Gliwice (PL); NIEMIEC MICHAŁ, Goczałkowice-Zdrój (PL)
(54) Sposób sterowania zgrzewarką do zgrzewania rezystancyjnego
(B1) (11) 237052
(41) 2020 05 04
(51) B23K 20/12 (2006.01)
B29C 65/06 (2006.01)
(21) 427565 (22)
2018 10 29
(72) KUBIT ANDRZEJ, Krosno (PL); TRZEPIECIŃSKI TOMASZ,
Bratkowice (PL)
(73) POLITECHNIKA RZESZOWSKA IM. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA,
Rzeszów (PL)
(54) Głowica dociskowa
(B1) (11) 236995
(41) 2019 04 23
(51) B24B 39/04 (2006.01)
B23P 9/04 (2006.01)
B21J 7/16 (2006.01)
E21C 35/18 (2006.01)
(21) 423101 (22)
2017 10 09
(72) CHELUSZKA PIOTR, Zabrze (PL); MIKUŁA STANISŁAW, Gliwice
(PL); MIKUŁA JAROSŁAW, Gliwice (PL)
(73) POLITECHNIKA ŚLĄSKA, Gliwice (PL)
(54) Urządzenie do umacniania noży obrotowych kombajnów górniczych
(B1) (11) 237016
(41) 2020 11 16
(51) B25H 3/02 (2006.01)
(21) 429791 (22)
2019 05 06
(72) SAJDAK LUDWIK, Kraków (PL)
(73) SMART WINTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków (PL)
(54) Skrzynka, w szczególności na narzędzia
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(B1) (11) 237017
(41) 2020 11 16
(51) B25H 3/02 (2006.01)
B65D 21/02 (2006.01)
(21) 429792 (22)
2019 05 06
(72) SAJDAK LUDWIK, Kraków (PL)
(73) SMART WINTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków (PL)
(54) Organizer z pokrywą
(B1) (11) 237057
(41) 2020 07 27
(51) B29B 17/02 (2006.01)
(21) 428585 (22)
2019 01 15
(72) WIŚNIEWSKI KRZYSZTOF, Gliwice (PL); WIŚNIEWSKI ANDRZEJ,
Gliwice (PL)
(73) SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ-INSTYTUT METALI
NIEŻELAZNYCH, Gliwice (PL)
(54) Narzędzie do usuwania płaszcza z drutów bimetalowych i do recyklingu kabli
(B1) (11) 237089
(41) 2019 12 02
(51) B29C 45/73 (2006.01)
C09K 11/06 (2006.01)
C09K 11/08 (2006.01)
(21) 425661 (22)
2018 05 21
(72) SIONKOWSKI PIOTR, Bydgoszcz (PL)
(73) PPT SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bydgoszcz (PL)
(54) Sposób wzbogacania, uszlachetniania tworzyw polimerowych
w procesie wtrysku i wytłaczania tworzyw sztucznych
(B1) (11) 237071
(41) 2016 12 05
(51) B30B 15/30 (2006.01)
(21) 412476 (22)
2015 05 26
(72) KASZCZYŃSKI ANDRZEJ, Witowo (PL)
(73) WOOD TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Konin (PL)
(54) Zestaw urządzeń do wytwarzania pelletu
(B1) (11) 237013
(41) 2020 08 24
(51) B32B 37/00 (2006.01)
B32B 38/00 (2006.01)
B31F 5/04 (2006.01)
(21) 428959 (22)
2019 02 18
(72) GOŁBA ADAM, Andrychów (PL)
(73) SOLIDBOX A.GOŁBA D.GOŁBA SPÓŁKA JAWNA,
Andrychów (PL)
(54) Sposób produkcji kaszerowanych arkuszy i urządzenie do produkcji kaszerowanych arkuszy
(B1) (11) 237051
(41) 2020 05 04
(51) B41J 29/17 (2006.01)
B08B 1/02 (2006.01)
(21) 427514 (22)
2018 10 23
(72) KOZIOŁ STANISŁAW, Radom (PL); SAMBORSKI TOMASZ,
Radom (PL); ZBROWSKI ANDRZEJ, Radom (PL); LIPIŃSKI JERZY,
Warszawa (PL)
(73) SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ-INSTYTUT TECHNOLOGII
EKSPLOATACJI, Radom (PL)
(54) Moduł zgarniający
(B1) (11) 237065
(41) 2020 11 02
(51) B60G 3/08 (2006.01)
(21) 429743 (22)
2019 04 25
(72) SKARKA WOJCIECH, Rachowice (PL); SKOBERLA RYSZARD,
Sierakowice (PL)
(73) POLITECHNIKA ŚLĄSKA, Gliwice (PL)
(54) Układ zawieszenia kół pojazdu

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

Nr 5/2021

(11) 237077
(41) 2020 06 01
B60N 2/68 (2006.01)
427882 (22)
2018 11 23
SZYMAŃSKI MACIEJ, Napachanie (PL)
SZYMAŃSKI MACIEJ STER INSTYTUT, Swadzim (PL)
Rama fotela pojazdu komunikacji zbiorowej

(B1) (11) 237084
(41) 2018 05 21
(51) B60N 2/427 (2006.01)
B60R 22/36 (2006.01)
(21) 419515 (22)
2016 11 18
(72) MUSZYŃSKI ANDRZEJ, Szeligi (PL)
(73) SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ-PRZEMYSŁOWY INSTYTUT
MOTORYZACJI, Warszawa (PL)
(54) Bezpieczny fotel samochodowy
(B1) (11) 236988
(41) 2017 07 03
(51) B60P 1/00 (2006.01)
B62D 53/06 (2006.01)
(21) 415678 (22)
2015 12 30
(72) KRÓLIK WIESŁAW, Warka (PL)
(73) KRÓLIK WIESŁAW KRÓLIK, Warka (PL)
(54) Wózek transportowy, zwłaszcza do transportu palet skrzyniowych z owocami
(B1) (11) 236987
(41) 2016 12 05
(51) B63B 35/73 (2006.01)
A61F 5/00 (2006.01)
(21) 412555 (22)
2015 06 01
(72) MYŚLIWIEC ANDRZEJ, Rybnik (PL); POWĄZKA PIOTR,
Sosnowiec (PL); MAŁECKI ANDRZEJ, Sosnowiec (PL); LASOTA
PRZEMYSŁAW, Chudów (PL)
(73) MYŚLIWIEC ANDRZEJ FIZJOTERAPIA DR ANDRZEJ MYŚLIWIEC,
Rybnik (PL); POWĄZKA PIOTR, Sosnowiec (PL); MAŁECKI ANDRZEJ,
Sosnowiec (PL); LASOTA PRZEMYSŁAW, Chudów (PL)
(54) Relaksator wodny pleców
(B1) (11) 237000
(41) 2019 10 21
(51) B64C 27/08 (2006.01)
B64C 1/00 (2006.01)
B64C 1/30 (2006.01)
B64C 25/52 (2006.01)
B64D 27/24 (2006.01)
(21) 425278 (22)
2018 04 19
(72) JAKUBCZYK JAKUB, Lublin (PL)
(73) JAKUBCZYK JAKUB HD AIR STUDIO, Lublin (PL)
(54) Bezzałogowa platforma latająca
(B1) (11) 237009
(41) 2020 04 06
(51) B65D 1/42 (2006.01)
(21) 427269 (22)
2018 09 28
(72) RUMIŃSKA KATARZYNA, Warszawa (PL)
(73) PLAST SERVICE PACK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kolonia Warszawska (PL)
(54) Zamknięcie pojemnika, zwłaszcza na farby
(B1) (11) 236948
(41) 2020 01 27
(51) B65D 5/49 (2006.01)
B65D 25/04 (2006.01)
(21) 426355 (22)
2018 07 18
(72) MIŚ KAROL, Włoszakowice (PL); ANTKOWIAK ARTUR,
Krzycko Wielkie (PL)
(73) WERNER KENKEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Krzycko Wielkie (PL)
(54) Wykrój wkładki do opakowania
(B1) (11) 236942
(41) 2019 07 29
(51) B65D 33/25 (2006.01)
(21) 424322 (22)
2018 01 19
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(72) GALISZ WACŁAW, Jastrzębie-Zdrój (PL)
(73) ELPLAST EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Żory (PL)
(54) Zamknięcie strunowe
(B1) (11) 236956
(41) 2019 12 02
(51) B65D 81/30 (2006.01)
B65D 25/14 (2006.01)
B32B 15/085 (2006.01)
B32B 15/095 (2006.01)
B32B 15/18 (2006.01)
B32B 15/20 (2006.01)
G12B 17/02 (2006.01)
H05K 9/00 (2006.01)
(21) 425674 (22)
2018 05 22
(72) PIEŃCZAK JACEK, Wolsztyn (PL); KARCZ ANITA, Wolsztyn (PL)
(73) KARCZ ANITA CENTRUM SZKOLENIOWE CAMP X, Karpicko (PL)
(54) Pojemnik ochronny
(B1) (11) 237011
(41) 2020 06 01
(51) B65D 88/08 (2006.01)
E04H 7/22 (2006.01)
B65D 90/10 (2006.01)
(21) 427985 (22)
2018 11 30
(72) KORUS DAWID, Świecie (PL)
(73) KORUS DAWID EWIKOR, Świecie (PL)
(54) Zadaszony, spawany zbiornik blaszany o dużej pojemności
(B1) (11) 237031
(41) 2020 06 29
(51) B65G 39/04 (2006.01)
(21) 428338 (22)
2018 12 27
(72) FURMANIK KAZIMIERZ, Kraków (PL); KASZA PIOTR,
Wola Batorska (PL); KULINOWSKI PIOTR, Kraków (PL); LEŚNIAK
DARIUSZ, Łapanów (PL); ZARZYCKI JACEK, Kraków (PL);
ZASADZIŃSKI JÓZEF, Kraków (PL)
(73) AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA
STASZICA W KRAKOWIE, Kraków (PL)
(54) Krążnik przenośnika taśmowego
(B1) (11) 237014
(41) 2020 08 24
(51) B65H 31/30 (2006.01)
B42C 19/08 (2006.01)
(21) 428998 (22)
2019 02 21
(72) KRZANOWSKI DANIEL, Szczecin (PL)
(73) PRINT GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczecin (PL)
(54) Urządzenie separująco-wydające dla wyrobów drukarskich
(B1) (11) 236975
(41) 2017 06 05
(51) C02F 11/02 (2006.01)
C02F 3/34 (2006.01)
(21) 414963 (22)
2015 11 26
(72) POCHWATKA ANETA, Puławy (PL); MAJCHER MAREK,
Warka (PL); PRZYBYLSKI WŁODZIMIERZ, Warka (PL); MAJCHER
REMIGIUSZ, Jaworzno (PL); GALIŃSKI MATEUSZ, Warka (PL)
(73) DAGAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warka (PL)
(54) Kompozycja do utylizacji osadów ściekowych
(B1) (11) 237058
(41) 2020 08 10
(51) C04B 7/42 (2006.01)
B09B 3/00 (2006.01)
(21) 428815 (22)
2019 02 06
(72) JANUS MAGDALENA, Kurów (PL)
(73) ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE, Szczecin (PL)
(54) Sposób otrzymywania fotoaktywnych cementów
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(B1) (11) 236974
(41) 2019 08 26
(51) C04B 14/36 (2006.01)
C04B 14/06 (2006.01)
C04B 28/04 (2006.01)
(21) 424610 (22)
2018 02 16
(72) KRYSTEK MAŁGORZATA, Tychy (PL); GÓRSKI MARCIN,
Gliwice (PL); SZOJDA LESZEK, Katowice (PL); CIESIELSKI ARTUR,
Środa Wielkopolska (PL); PAKULSKI DAWID, Poznań (PL); PATRONIAK
VIOLETTA, Koziegłowy (PL); SAMORI PAOLO, Strasburg (FR)
(73) POLITECHNIKA ŚLĄSKA, Gliwice (PL); UNIWERSYTET IM.
ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU, Poznań (PL); UNIWERSYTET
W STRASBURGU, Strasburg (FR)
(54) Sposób wytwarzania kompozytu cementowego z dodatkiem
grafenu
(B1) (11) 237023
(41) 2020 03 09
(51) C04B 18/08 (2006.01)
B01J 2/00 (2006.01)
(21) 431864 (22)
2019 11 20
(72) PROKSA JADWIGA, Katowice (PL); BAJERSKI ANDRZEJ,
Tychy (PL); ŁĄCZNY MARIAN JACEK, Tychy (PL); KOROL JERZY,
Mysłowice (PL); STAŃCZYK KAMIL, Gliwice (PL); BZOWSKI
ZBIGNIEW, Świętochłowice (PL)
(73) GŁÓWNY INSTYTUT GÓRNICTWA, Katowice (PL)
(54) Sposób otrzymywania granulatu karbonatyzowanego na bazie
popiołów lotnych
(B1) (11) 236977
(41) 2018 04 09
(51) C04B 28/04 (2006.01)
C04B 14/22 (2006.01)
E04C 1/41 (2006.01)
B28B 1/08 (2006.01)
(21) 418836 (22)
2016 09 26
(72) MAŁECKI MAREK, Tarnobrzeg (PL)
(73) MAŁECKI MAREK FORBET, Tarnobrzeg (PL)
(54) Sposób wytwarzania betonowych kształtek budowlanych metodą wibrowania lub wibroprasowania
(B1) (11) 237015
(41) 2020 09 07
(51) C05D 9/02 (2006.01)
C05C 13/00 (2006.01)
C05G 1/00 (2006.01)
(21) 429075 (22)
2019 02 26
(72) CHOJNACKA KATARZYNA, Wrocław (PL); GRAMZA MATEUSZ,
Oława (PL)
(73) AGRECO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Wrocław (PL)
(54) Nawóz mineralno-organiczny z mikroelementami oraz sposób
jego wytwarzania
(B1) (11) 236953
(41) 2020 02 10
(51) C05G 3/00 (2020.01)
C05D 3/02 (2006.01)
C05G 5/12 (2020.01)
C09K 17/40 (2006.01)
C05G 3/80 (2020.01)
(21) 426501 (22)
2018 07 30
(72) CANTOP BERNARD, Susz (PL); MITURA ZYGMUNT, Susz (PL);
JÓŹWIAK WIKTOR, Iława (PL); KUDYBA TOMASZ, Dywity (PL);
WIŚNIEWSKA GRAŻYNA, Iława (PL); WYSOCKI GRZEGORZ,
Iława (PL)
(73) GRUPA INCO SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(54) Sposób otrzymywania kompozycji nawozu wapnującego
(B1) (11) 237090
(41) 2020 04 06
(51) C05G 3/80 (2020.01)
C05D 3/02 (2006.01)
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C05F 11/08 (2006.01)
C09K 17/40 (2006.01)
(21) 427200 (22)
2018 09 26
(72) KASIERSKI MACIEJ, Wrocław (PL)
(73) MIKROFLOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wrocław (PL)
(54) Granulowany nawóz wapniowy oraz sposób jego otrzymywania

(72) IWAŃSKI LECH, Kędzierzyn-Koźle (PL); KIEŁKIEWICZ DAMIAN,
Kędzierzyn-Koźle (PL); POJASEK WŁODZIMIERZ, Kędzierzyn-Koźle
(PL); DEPTA MARTA, Żytna (PL); SOWIŃSKI MICHAŁ, Głubczyce (PL);
FISZER RENATA, Kędzierzyn-Koźle (PL)
(73) SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ-INSTYTUT CIĘŻKIEJ SYNTEZY
ORGANICZNEJ BLACHOWNIA, Kędzierzyn-Koźle (PL)
(54) Sposób wytwarzania diglicydylowego eteru 1,4-butandiolu

(B1) (11) 237036
(41) 2020 05 18
(51) C05G 3/90 (2020.01)
C05G 3/00 (2020.01)
C07D 403/04 (2006.01)
(21) 431465 (22)
2019 10 14
(72) SMOLEŃ SYLWESTER, Łysa Góra (PL); KOWALSKA IWONA,
Kraków (PL); KASZYCKI PAWEŁ, Kraków (PL); SUPEL PAULINA,
Kraków (PL); JAŚKOWSKA JOLANTA, Kraków (PL)
(73) UNIWERSYTET ROLNICZY IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA
W KRAKOWIE, Kraków (PL); POLITECHNIKA KRAKOWSKA IM.
TADEUSZA KOŚCIUSZKI, Kraków (PL)
(54) Zastosowanie długołańcuchowej pochodnej arylopiperazyn
PK-AM-25 jako inhibitora nitryfikacji

(B1) (11) 237059
(41) 2020 09 21
(51) C07C 209/12 (2006.01)
C07C 211/63 (2006.01)
C07C 303/32 (2006.01)
(21) 429245 (22)
2019 03 13
(72) LAMCH ŁUKASZ, Wrocław (PL); WILK KAZIMIERA A.,
Wilczyce (PL); WARSZYŃSKI PIOTR, Modlnica (PL)
(73) POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław (PL)
(54) Sposób otrzymywania 2-hydroksypropanosulfonianów [(3-alkanoilo metyloamino)propylo] dimetyloamoniowych

(B1) (11) 237037
(41) 2020 05 18
(51) C05G 3/90 (2020.01)
C05G 3/00 (2020.01)
(21) 431467 (22)
2019 10 14
(72) SMOLEŃ SYLWESTER, Łysa Góra (PL); KOWALSKA IWONA,
Kraków (PL); KASZYCKI PAWEŁ, Kraków (PL); SUPEL PAULINA,
Kraków (PL); JAŚKOWSKA JOLANTA, Kraków (PL)
(73) UNIWERSYTET ROLNICZY IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA
W KRAKOWIE, Kraków (PL); POLITECHNIKA KRAKOWSKA IM.
TADEUSZA KOŚCIUSZKI, Kraków (PL)
(54) Zastosowanie długołańcuchowej pochodnej arylopiperazyn
JJ-AR-12 jako inhibitora nitryfikacji
(B1) (11) 237038
(41) 2020 05 18
(51) C05G 3/90 (2020.01)
C05G 3/00 (2020.01)
(21) 431468 (22)
2019 10 14
(72) SMOLEŃ SYLWESTER, Łysa Góra (PL); KOWALSKA IWONA,
Kraków (PL); KASZYCKI PAWEŁ, Kraków (PL); SUPEL PAULINA,
Kraków (PL); JAŚKOWSKA JOLANTA, Kraków (PL)
(73) UNIWERSYTET ROLNICZY IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA
W KRAKOWIE, Kraków (PL); POLITECHNIKA KRAKOWSKA IM.
TADEUSZA KOŚCIUSZKI, Kraków (PL)
(54) Zastosowanie długołańcuchowej pochodnej arylopiperazyn
JJ-AR-13 jako inhibitora nitryfikacji
(B1) (11) 236972
(41) 2020 06 15
(51) C07C 43/11 (2006.01)
C07C 43/04 (2006.01)
C07C 41/02 (2006.01)
C07B 61/00 (2006.01)
C07D 301/00 (2006.01)
(21) 428127 (22)
2018 12 11
(72) IWAŃSKI LECH, Kędzierzyn-Koźle (PL); KIEŁKIEWICZ DAMIAN,
Kędzierzyn-Koźle (PL); POJASEK WŁODZIMIERZ,
Kędzierzyn-Koźle (PL); DEPTA MARTA, Żytna (PL); SOWIŃSKI MICHAŁ,
Głubczyce (PL); TARCZYŃSKA BEATA, Kędzierzyn-Koźle (PL)
(73) SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ-INSTYTUT CIĘŻKIEJ SYNTEZY
ORGANICZNEJ BLACHOWNIA, Kędzierzyn-Koźle (PL)
(54) Sposób wytwarzania diglicydylowego eteru 1,4-butandiolu
(B1) (11) 236973
(41) 2020 06 15
(51) C07C 43/11 (2006.01)
C07C 41/03 (2006.01)
C07B 61/00 (2006.01)
C07D 301/00 (2006.01)
(21) 428128 (22)
2018 12 11

(B1) (11) 237061
(41) 2020 09 21
(51) C07C 209/12 (2006.01)
C07C 211/63 (2006.01)
C07C 303/32 (2006.01)
(21) 429249 (22)
2019 03 13
(72) LAMCH ŁUKASZ, Wrocław (PL); WILK KAZIMIERA A.,
Wilczyce (PL); WITEK KAMILA, Bukownica (PL)
(73) POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław (PL)
(54) 2-Hydroksypropanosulfoniany [3-(alkilometyloamino)-3-oksopropylo] dimetyloamoniowe i sposób ich wytwarzania
(B1) (11) 237098
(41) 2020 02 10
(51) C07C 211/63 (2006.01)
C07C 209/12 (2006.01)
A01N 33/12 (2006.01)
(21) 426571 (22)
2018 08 06
(72) MARCINKOWSKA KATARZYNA, Mosina (PL); PRACZYK
TADEUSZ, Luboń (PL); MAĆKOWIAK ADAM, Środa Wielkopolska (PL);
CZURYSZKIEWICZ DARIA, Poznań (PL); PERNAK JULIUSZ, Poznań (PL)
(73) INSTYTUT OCHRONY ROŚLIN PAŃSTWOWY INSTYTUT
BADAWCZY, Poznań (PL)
(54) Nowe ciecze jonowe z kationem acetylocholiny i anionem
herbicydowym, sposób ich otrzymywania oraz zastosowanie jako
herbicydy
(B1) (11) 237060
(41) 2020 09 21
(51) C07C 211/63 (2006.01)
C07C 209/12 (2006.01)
C07C 237/06 (2006.01)
(21) 429248 (22)
2019 03 13
(72) LAMCH ŁUKASZ, Wrocław (PL); WILK KAZIMIERA A.,
Wilczyce (PL); WARSZYŃSKI PIOTR, Modlnica (PL)
(73) POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław (PL)
(54) Octany [(3-alkanoilometylamino)propylo] dimetyloamoniowe
i sposób ich wytwarzania
(B1) (11) 237062
(41) 2020 06 01
(51) C07C 279/14 (2006.01)
C07C 277/08 (2006.01)
C07F 1/08 (2006.01)
(21) 431212 (22)
2019 09 19
(72) WOJCIECHOWSKA AGNIESZKA, Wrocław (PL); JANCZAK JAN,
Wrocław (PL); MATUSIAK ADRIANNA, Kalisz (PL)
(73) POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław (PL)
(54) Krystaliczna forma kompleksu azydek diakwabis(L-arginina)
miedzi(II) i sposób jej wytwarzania
(B1) (11) 237063
(41) 2020 05 18
(51) C07C 279/14 (2006.01)
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C07C 277/08 (2006.01)
C07F 1/08 (2006.01)
C08G 75/00 (2006.01)
(21) 431214 (22)
2019 09 19
(72) WOJCIECHOWSKA AGNIESZKA, Wrocław (PL); JANCZAK JAN,
Wrocław (PL); MATUSIAK ADRIANNA, Kalisz (PL)
(73) POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław (PL)
(54) Krystaliczna forma kompleksu poli {(L-arginina)diazydomiedź(II)} i sposób jej wytwarzania
(B1) (11) 237064
(41) 2020 05 18
(51) C07C 279/14 (2006.01)
C07C 277/08 (2006.01)
C07F 1/08 (2006.01)
(21) 431215 (22)
2019 09 19
(72) WOJCIECHOWSKA AGNIESZKA, Wrocław (PL); JANCZAK JAN,
Wrocław (PL); MATUSIAK ADRIANNA, Kalisz (PL)
(73) POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław (PL)
(54) Krystaliczna forma kompleksu azydek bis(L-arginina)chloromiedzi(Il)bis(L-arginina) diazydomiedź(II) hydrat 1/7 i sposób jej wytwarzania
(B1) (11) 237021
(41) 2020 01 02
(51) C07D 241/38 (2006.01)
C07D 251/16 (2006.01)
(21) 427401 (22)
2018 10 15
(72) WOJACZYŃSKA ELŻBIETA, Wrocław (PL); IWANEJKO JAKUB,
Kędzierzyn-Koźle (PL)
(73) POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław (PL)
(54) Alifatyczne, cykliczne i bicykliczne iminy oparte na wicynalnych
bisaminach oraz sposób ich wytwarzania
(B1) (11) 236949
(41) 2019 04 08
(51) C07D 307/78 (2006.01)
A61K 31/343 (2006.01)
A61P 13/00 (2006.01)
A61P 31/04 (2006.01)
(21) 425833 (22)
2018 06 07
(72) MACEGONIUK KATARZYNA, Wrocław (PL); KOZIOŁ AGATA,
Wrocław (PL); STAROSTA AGNIESZKA, Opole (PL)
(73) POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław (PL)
(54) 1-(Bromometylo)-2,6,6-trimetylooktahydro-2-benzofuran, sposób jego wytwarzania oraz zastosowanie w inhibicji aktywności
ureazy bakteryjnej
(B1) (11) 236945
(41) 2018 11 19
(51) C07F 9/6509 (2006.01)
C07F 9/547 (2006.01)
C07D 241/38 (2006.01)
C07D 409/04 (2006.01)
(21) 425039 (22)
2018 03 28
(72) OLSZEWSKI TOMASZ, Wrocław (PL); WOJACZYŃSKA
ELŻBIETA, Wrocław (PL); IWANEJKO JAKUB, Kędzierzyn-Koźle (PL);
BROL ANNA, Boronów (PL)
(73) POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław (PL)
(54) Bicykliczne czwartorzędowe pochodne fosfonowe oraz sposób
ich wytwarzania
(B1) (11) 237001
(41) 2019 11 18
(51) C07K 19/00 (2006.01)
C07K 1/02 (2006.01)
A61K 47/42 (2017.01)
A61L 27/52 (2006.01)
A61P 17/02 (2006.01)
(21) 425597 (22)
2018 05 16
(72) SAWICKA JUSTYNA, Gdańsk (PL); DZIERŻYŃSKA MARIA, Sopot
(PL); DEPTUŁA MILENA, Gdańsk (PL); WARDOWSKA ANNA, Banino
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(PL); SAS PIOTR, Gdynia (PL); SOSNOWSKI PAWEŁ,
Ruda (PL); IŁOWSKA EMILIA, Elbląg (PL); LANGA PAULINA,
Gdańsk (PL); KASPRZYKOWSKI FRANCISZEK, Pruszcz Gdański (PL);
KARPOWICZ PRZEMYSŁAW, Bartoszyce (PL); ŻYLICZ-STACHULA
AGNIESZKA, Gdańsk (PL); CZUPRYN ARTUR, Warszawa (PL);
PIOTROWSKI ARKADIUSZ, Różyny (PL); MUCHA PIOTR,
Tczew (PL); SKOWRON PIOTR, Gdańsk (PL); JANUS ŁUKASZ,
Poznań (PL); SACHADYN PAWEŁ, Gdynia (PL); PIKUŁA MICHAŁ,
Gdańsk (PL); RODZIEWICZ-MOTOWIDŁO SYLWIA, Rotmanka (PL)
(73) UNIWERSYTET GDAŃSKI, Gdańsk (PL); POLITECHNIKA
GDAŃSKA, Gdańsk (PL); GDAŃSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY,
Gdańsk (PL); INSTYTUT BIOLOGII DOŚWIADCZALNEJ IM.
MARCELEGO NENCKIEGO POLSKIEJ AKADEMII NAUK,
Warszawa (PL); MEDVENTURES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI, Poznań (PL); PRO SCIENCE
POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Gdańsk (PL)
(54) Nowy związek peptydowy jako czynnik stymulujący gojenie
ran i rekonstrukcję skóry
(B1) (11) 237042
(41) 2018 07 30
(51) C08J 11/00 (2006.01)
C08K 13/04 (2006.01)
B29B 17/04 (2006.01)
B32B 27/02 (2006.01)
B29C 70/08 (2006.01)
(21) 420336 (22)
2017 01 27
(72) WIDUCH PIOTR, Warszawa (PL)
(73) THORNMANN RECYCLING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(54) Sposób wytwarzania elementów o strukturze kompozytowej
desek, paneli i palet typu euro z odpadów kompozytów szklanych
i węglowych
(B1) (11) 237046
(41) 2020 03 09
(51) C08L 7/00 (2006.01)
C08L 97/02 (2006.01)
C08K 13/02 (2006.01)
(21) 426897 (22)
2018 09 06
(72) MASŁOWSKI MARCIN, Łódź (PL); MIEDZIANOWSKA JUSTYNA,
Domaniewice (PL); STRZELEC KRZYSZTOF, Brzeziny (PL)
(73) POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Łódź (PL)
(54) Kompozycja elastomerowa z kauczuku naturalnego, przeznaczona na biokompozyty o polepszonych oddziaływaniach międzyfazowych napełniacz-matryca elastomerowa i napełniacz-napełniacz
(B1) (11) 237068
(41) 2020 09 07
(51) C08L 95/00 (2006.01)
(21) 433572 (22)
2020 04 17
(72) FRANUS WOJCIECH, Prawiedniki (PL); WOSZUK AGNIESZKA,
Lublin (PL); BAJDA TOMASZ, Kraków (PL); MIERZWA-HERSZTEK
MONIKA, Kraków (PL); DREWNIAK ŁUKASZ, Warszawa (PL);
DZIEWIT ŁUKASZ, Warszawa (PL)
(73) POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin (PL); AKADEMIA
GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE,
Kraków (PL); UNIWERSYTET WARSZAWSKI, Warszawa (PL)
(54) Sposób spieniania asfaltu z zastosowaniem dwuskładnikowego
dodatku
(B1) (11) 237069
(41) 2020 09 07
(51) C08L 95/00 (2006.01)
(21) 433573 (22)
2020 04 17
(72) FRANUS WOJCIECH, Prawiedniki (PL); WOSZUK AGNIESZKA,
Lublin (PL); BAJDA TOMASZ, Kraków (PL); MIERZWA-HERSZTEK
MONIKA, Kraków (PL); DREWNIAK ŁUKASZ, Warszawa (PL);
DZIEWIT ŁUKASZ, Warszawa (PL)
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(73) POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin (PL); AKADEMIA
GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE,
Kraków (PL); UNIWERSYTET WARSZAWSKI, Warszawa (PL)
(54) Sposób spieniania asfaltu z zastosowaniem dodatku dwuskładnikowego
(B1) (11) 236971
(41) 2019 05 06
(51) C09D 5/02 (2006.01)
C09D 191/06 (2006.01)
D21H 17/04 (2006.01)
D21H 17/60 (2006.01)
(21) 423357 (22)
2017 11 03
(72) WITKOWSKA IWONA, Jasło (PL); KUBOSZ GRZEGORZ,
Czechowice-Dziedzice (PL); MLICKI PAWEŁ, Dębowiec (PL); ROBAK
IZABELA, Chorzów (PL); GNIADY JAN, Kędzierzyn-Koźle (PL); IŁOWSKA
JOLANTA, Kędzierzyn-Koźle (PL); SZMATOŁA MICHAŁ,
Katowice (PL); GRABOWSKI RAFAŁ, Siemianowice Śląskie (PL); WOCH
JULIA, Gliwice (PL); BUBICZ JOLANTA, Kędzierzyn-Koźle (PL); HAAS
WITOLD, Kędzierzyn-Koźle (PL); KUBICA RENATA, Bierawa (PL); FISZER
RENATA, Kędzierzyn-Koźle (PL)
(73) SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ-INSTYTUT CIĘŻKIEJ SYNTEZY
ORGANICZNEJ BLACHOWNIA, Kędzierzyn-Koźle (PL); POLWAX
SPÓŁKA AKCYJNA, Jasło (PL)
(54) Emulsja parafinowo-poliolefinowa
(B1) (11) 237083
(41) 2018 05 21
(51) C09D 5/22 (2006.01)
C09K 11/78 (2006.01)
C09K 11/06 (2006.01)
(21) 419409 (22)
2016 11 09
(72) WYSOKIŃSKI KAROL TOMASZ, Gdynia (PL)
(73) WYSOKIŃSKI KAROL TOMASZ, Gdynia (PL)
(54) Mieszanina fosforescencyjna
(B1) (11) 236970
(41) 2019 05 06
(51) C10G 73/40 (2006.01)
B01F 3/10 (2006.01)
C09D 5/02 (2006.01)
C09D 191/06 (2006.01)
(21) 423356 (22)
2017 11 03
(72) WITKOWSKA IWONA, Jasło (PL); KUBOSZ GRZEGORZ,
Czechowice-Dziedzice (PL); MLICKI PAWEŁ, Dębowiec (PL); ROBAK
IZABELA, Chorzów (PL); GNIADY JAN, Kędzierzyn-Koźle (PL); IŁOWSKA
JOLANTA, Kędzierzyn-Koźle (PL); SZMATOŁA MICHAŁ,
Katowice (PL); GRABOWSKI RAFAŁ, Siemianowice Śląskie (PL); WOCH
JULIA, Gliwice (PL); BUBICZ JOLANTA, Kędzierzyn-Koźle (PL); HAAS
WITOLD, Kędzierzyn-Koźle (PL); KUBICA RENATA, Bierawa (PL); FISZER
RENATA, Kędzierzyn-Koźle (PL)
(73) SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ-INSTYTUT CIĘŻKIEJ SYNTEZY
ORGANICZNEJ BLACHOWNIA, Kędzierzyn-Koźle (PL); POLWAX
SPÓŁKA AKCYJNA, Jasło (PL)
(54) Sposób wytwarzania emulsji parafinowo-poliolefinowej
(B1) (11) 236976
(41) 2017 12 04
(51) C10J 3/06 (2006.01)
(21) 417292 (22)
2016 05 23
(72) KOWALCZUK KAROL, Grabowiec (PL)
(73) MAKPOL RECYKLING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lubliniec (PL)
(54) Sposób wytwarzania energii elektrycznej z zastosowaniem
ogniw paliwowych, zwłaszcza z wykorzystaniem utylizacji opałowych materiałów odpadowych, oraz elektrownia realizująca taki
sposób wytwarzania energii elektrycznej
(B1) (11) 237018
(41) 2020 11 16
(51) C10L 1/233 (2006.01)
C10L 1/183 (2006.01)
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C10L 1/23 (2006.01)
C10L 1/22 (2006.01)
C10L 1/223 (2006.01)
C10L 1/232 (2006.01)
C10L 1/185 (2006.01)
C10L 10/04 (2006.01)
(21) 429845 (22)
2019 05 06
(72) STANIK WINICJUSZ, Kraków (PL); JANECZEK MICHAŁ,
Kraków (PL); KONIECZNY RAFAŁ, Kraków (PL); ŁACZEK TOMASZ,
Kraków (PL); SIKORA KRZYSZTOF, Kraków (PL)
(73) INSTYTUT NAFTY I GAZU-PAŃSTWOWY INSTYTUT
BADAWCZY, Kraków (PL)
(54) Kompozycja biobójczo-stabilizująca do biopaliw
(B1) (11) 236979
(41) 2018 05 21
(51) C11D 3/50 (2006.01)
C08K 9/10 (2006.01)
(21) 419428 (22)
2016 11 10
(72) BĄBELEK ZBIGNIEW, Zielona Góra (PL)
(73) MARBA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Racula (PL)
(54) Dodatek zapachowy do prania oraz sposób jego otrzymywania
(B1) (11) 237050
(41) 2019 02 25
(51) C12N 11/04 (2006.01)
C02F 3/00 (2006.01)
C12R 1/885 (2006.01)
(21) 427073 (22)
2018 09 14
(72) DĄBROWSKA GRAŻYNA BARBARA, Toruń (PL); ZNAJEWSKA
ZUZANNA, Golub-Dobrzyń (PL); OLEWNIK-KRUSZKOWSKA EWA,
Toruń (PL); SZCZEPAŃSKA GRAŻYNA MONIKA, Toruń (PL)
(73) UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA, Toruń (PL)
(54) Sposób otrzymywania preparatu biologicznego pochodzenia
grzybicznego przyspieszającego degradację tworzyw polimerowych oraz preparat biologiczny
(B1) (11) 237080
(41) 2012 06 18
(51) C12N 15/113 (2010.01)
(21) 393170 (22)
2010 12 04
(72) MASTER ADAM, Inwałd (PL)
(73) MASTER ADAM, Inwałd (PL)
(54) Cząsteczka kwasu nukleinowego przeznaczona do selektywnego wzmacniania syntezy białek
(B1) (11) 237045
(41) 2019 04 08
(51) C12P 1/02 (2006.01)
C12P 3/00 (2006.01)
C12N 1/18 (2006.01)
B82B 3/00 (2006.01)
B82Y 40/00 (2011.01)
(21) 423033 (22)
2017 10 02
(72) MOŁOŃ MATEUSZ, Grzęska (PL); MASŁOWSKA AGNIESZKA,
Żurawnica (PL); KISAŁA JOANNA, Łańcut (PL); POGOCKI DARIUSZ,
Cieszyna (PL)
(73) UNIWERSYTET RZESZOWSKI, Rzeszów (PL)
(54) Sposób syntezy nanocząstek tlenkowych (MxOy) o właściwościach półprzewodnikowych
(B1) (11) 236962
(41) 2018 11 19
(51) C12P 5/02 (2006.01)
C12P 1/04 (2006.01)
C02F 11/04 (2006.01)
B01J 20/12 (2006.01)
B01J 20/16 (2006.01)
(21) 421577 (22)
2017 05 12
(72) WOJCIESZAK MARTYNA, Mińsk Mazowiecki (PL); DREWNIAK
ŁUKASZ, Warszawa (PL)
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(73) UNIWERSYTET WARSZAWSKI, Warszawa (PL); RDLS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(54) Sposób wzmacniania metanizacji, sposób otrzymywania kompozycji do wzmacniania metanizacji, kompozycja do wzmacniania
metanizacji oraz zastosowanie haloizytu do wzmacniania metanizacji
(B1) (11) 236999
(41) 2018 10 22
(51) C12P 41/00 (2006.01)
C12R 1/80 (2006.01)
(21) 424504 (22)
2018 02 06
(72) DUNAL NATALIA, Wołów (PL); SERAFIN-LEWAŃCZUK MONIKA,
Wrocław (PL); BRZEZIŃSKA-RODAK MAŁGORZATA, Wrocław (PL);
KLIMEK-OCHAB MAGDALENA, Wrocław (PL); ŻYMAŃCZYK-DUDA
EWA, Smolec (PL)
(73) POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław (PL)
(54) Biokatalityczny sposób otrzymywania czystego izomeru kwasu
1-amino-1-(pirydyn-3-ylo)metanofosfonowego
(B1) (11) 236986
(41) 2014 04 28
(51) C12Q 1/6886 (2018.01)
(21) 401271 (22)
2012 10 17
(72) CYBULSKI CEZARY, Wołczkowo (PL); LUBIŃSKI JAN,
Szczecin (PL)
(73) CYBULSKI CEZARY, Wołczkowo (PL); LUBIŃSKI JAN,
Szczecin (PL); POMORSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY
W SZCZECINIE, Szczecin (PL)
(54) Zastosowanie zmiany germinalnej 657del5 w obrębie genu NBS1
(B1) (11) 237029
(41) 2020 06 29
(51) C22C 1/02 (2006.01)
C22C 1/06 (2006.01)
C22C 9/00 (2006.01)
C22C 21/04 (2006.01)
(21) 428289 (22)
2018 12 20
(72) LIPIŃSKI TOMASZ, Olsztyn (PL)
(73) UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE,
Olsztyn (PL)
(54) Sposób modyfikacji fosforem odlewniczych stopów miedzi
(B1) (11) 237076
(41) 2020 02 24
(51) C23C 8/32 (2006.01)
C23C 8/22 (2006.01)
C23C 8/26 (2006.01)
(21) 426771 (22)
2018 08 21
(72) OLSZACKI ANDRZEJ, Wrocław (PL)
(73) OLSZACKI ANDRZEJ ZAKŁAD KÓŁ ZĘBATYCH SPÓŁKA
CYWILNA CZ. A. BORKOWSKI, A. M. OLSZACKI, Wrocław (PL);
BORKOWSKI CZESŁAW ZAKŁAD KÓŁ ZĘBATYCH SPÓŁKA CYWILNA
CZ. A. BORKOWSKI, A. M. OLSZACKI, Wrocław (PL); BORKOWSKA
ANNA ZAKŁAD KÓŁ ZĘBATYCH SPÓŁKA CYWILNA CZ. A.
BORKOWSKI, A. M. OLSZACKI, Wrocław (PL); OLSZACKA MONIKA
ZAKŁAD KÓŁ ZĘBATYCH SPÓŁKA CYWILNA CZ. A. BORKOWSKI, A.
M. OLSZACKI, Wrocław (PL)
(54) Sposób gazowego węgloazotowania hybrydowego stali stopowych w piecach fluidalnych
(41) 2016 04 25
(B1) (11) 237096
(51) C23F 1/16 (2006.01)
C23F 11/04 (2006.01)
C23G 1/04 (2006.01)
(21) 409776 (22)
2014 10 13
(72) STĘPLEWSKI WOJCIECH, Kobyłka (PL); FUTERA KONRAD,
Ciechanów (PL); KOZIOŁ GRAŻYNA, Warszawa (PL); ARAŹNA
ANETA, Radzymin (PL); JANECZEK KAMIL, Warszawa (PL)
(73) SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ-INSTYTUT
TELE-I RADIOTECHNICZNY, Warszawa (PL)
(54) Sposób chemicznej dekapsulacji podzespołów elektronicznych
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(B1) (11) 237035
(41) 2020 09 21
(51) D21H 19/34 (2006.01)
D21H 17/25 (2006.01)
D21H 27/10 (2006.01)
D21H 23/50 (2006.01)
D21H 23/56 (2006.01)
B32B 29/00 (2006.01)
C12R 1/25 (2006.01)
C12P 19/04 (2006.01)
2019 03 08
(21) 429188 (22)
(72) OLEJNIK TOMASZ, Łódź (PL); KMIOTEK MAGDALENA,
Łódź (PL); ŚLIŻEWSKA KATARZYNA, Łódź (PL); SOBIECKA ELŻBIETA,
Łódź (PL); KAŹMIERCZAK MARTA, Łódź (PL)
(73) POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Łódź (PL)
(54) Warstwowy kompozyt celulozowo-papierniczy oraz sposób
wytwarzania kompozytu
(B1) (11) 237025
(41) 2020 04 20
(51) E02B 3/10 (2006.01)
E02B 7/20 (2006.01)
E02B 7/26 (2006.01)
(21) 427439 (22)
2018 10 16
(72) BAJKOWSKI SŁAWOMIR, Warszawa (PL); POPEK ZBIGNIEW,
Warszawa (PL); SIWICKI PIOTR, Warszawa (PL); URBAŃSKI JANUSZ,
Warszawa (PL)
(73) SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO
W WARSZAWIE, Warszawa (PL)
(54) Urządzenie do samoczynnej regulacji górnego poziomu wody
na obiektach piętrzących
(B1) (11) 237075
(41) 2020 05 04
(51) E02D 7/02 (2006.01)
E02D 7/30 (2006.01)
(21) 427550 (22)
2018 10 26
(72) ROGOWSKI WOJCIECH JÓZEF, Łomża (PL)
(73) ROGOWSKI WOJCIECH JÓZEF, Łomża (PL)
(54) Sposób i urządzenie do wbijania prętów w grunt
(41) 2018 12 03
(B1) (11) 236957
(51) E02D 29/14 (2006.01)
E03F 5/02 (2006.01)
(21) 425812 (22)
2018 06 04
(72) KARDA JÓZEF, Warszawa (PL)
(73) KARDA JÓZEF, Warszawa (PL)
(54) Zestaw włazu kanałowego nastawnego
(41) 2019 03 25
(B1) (11) 237072
(51) E04C 2/10 (2006.01)
E04C 2/26 (2006.01)
E04C 3/12 (2006.01)
(21) 422887 (22)
2017 09 18
(72) LEŚNIEWSKI MIROSŁAW, Białystok (PL)
(73) ADB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Białystok (PL)
(54) Modułowy segment konstrukcji szkieletowej oraz system połączeniowy modułowych segmentów konstrukcji szkieletowych
(41) 2016 08 29
(B1) (11) 237039
(51) E04H 17/20 (2006.01)
E04H 17/22 (2006.01)
E04H 17/08 (2006.01)
E04H 12/22 (2006.01)
2015 02 23
(21) 411358 (22)
(72) KRAWCZYK DARIUSZ, Myszków (PL)
(73) RYCHLIK ŁUKASZ, Kraków (PL)
(54) Słupek ogrodzeniowy oraz sposób instalacji słupka ogrodzeniowego
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(B1) (11) 236983
(41) 2019 12 02
(51) E06B 3/42 (2006.01)
E06B 3/46 (2006.01)
E06B 3/32 (2006.01)
E05D 15/06 (2006.01)
(21) 425760 (22)
2018 05 28
(72) BARAŃSKI MARCIN, Sieradz (PL); ŁYSKAWIŃSKI GRZEGORZ,
Palędzie (PL); PELIŃSKI KRZYSZTOF, Poznań (PL); KRZYŻANIAK
ŁUKASZ, Poznań (PL)
(73) MEBLE VOX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Czerwonak (PL)
(54) Mechanizm przesuwno-obrotowy drzwi, zwłaszcza do mebli
skrzyniowych i szkieletowych
(B1) (11) 237003
(41) 2019 12 02
(51) E06B 7/10 (2006.01)
E06B 7/00 (2006.01)
(21) 425689 (22)
2018 05 24
(72) MAŁEK MARCIN, Przemyśl (PL); PUCHER MARIA, Przemyśl (PL)
(73) REM II SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Przemyśl (PL)
(54) Okno z systemem nawiewno-wywiewnym
(B1) (11) 237043
(41) 2020 07 27
(51) E06B 9/17 (2006.01)
E06B 9/42 (2006.01)
E06B 9/323 (2006.01)
(21) 428623 (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) Kaseta ruchomej zasłony otworu w przegrodzie budowlanej
(B1) (11) 236943
(41) 2019 08 26
(51) E21C 35/23 (2006.01)
(21) 424622 (22)
2018 02 20
(72) PROSTAŃSKI DARIUSZ, Wilcza (PL); KALITA MAREK,
Gliwice (PL); SEDLACZEK JANUSZ, Gliwice (PL)
(73) INSTYTUT TECHNIKI GÓRNICZEJ KOMAG, Gliwice (PL)
(54) Sektorowy rozdzielacz czynnika/czynników zraszania do instalacji zraszających maszyn górniczych
(B1) (11) 236982
(41) 2019 07 01
(51) E21D 15/48 (2006.01)
E21D 15/04 (2006.01)
(21) 424068 (22)
2017 12 29
(72) DONICA JAN, Katowice (PL)
(73) DONICA JAN, Katowice (PL)
(54) Kaszt górniczy
(B1) (11) 237092
(41) 2020 10 05
(51) F02F 3/16 (2006.01)
F02G 5/02 (2006.01)
F28D 15/00 (2006.01)
(21) 430221 (22)
2019 06 12
(72) SZCZYGIEŁ IRENEUSZ, Gliwice (PL); BULIŃSKI ZBIGNIEW,
Knurów (PL); RUTCZYK BARTŁOMIEJ, Gostyń (PL); KABAJ ADAM,
Katowice (PL)
(73) POLITECHNIKA ŚLĄSKA, Gliwice (PL)
(54) Cylinder
(B1)
(51)
(21)
(72)

(11) 237091
(41) 2020 04 06
F02G 1/055 (2006.01)
427203 (22)
2018 09 27
WILCZYŃSKI WIESŁAW, Piaseczno (PL)
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(73) WILCZYŃSKI WIESŁAW PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNOHANDLOWE I USŁUGOWE GLOBE, Piaseczno (PL)
(54) System ogrzewania głowicy silnika Stirlinga
(B1) (11) 237027
(41) 2019 11 04
(51) F03D 7/04 (2006.01)
H02J 3/38 (2006.01)
(21) 428177 (22)
2018 12 14
(72) KOSTRO GRZEGORZ, Gdańsk (PL); KUTT FILIP, Gdańsk (PL);
MICHNA MICHAŁ, Gdynia (PL)
(73) POLITECHNIKA GDAŃSKA, Gdańsk (PL)
(54) Układ automatycznego przełącznika uzwojeń generatora
(B1) (11) 237028
(41) 2019 11 04
(51) F03D 7/04 (2006.01)
H02J 3/38 (2006.01)
(21) 428180 (22)
2018 12 14
(72) KOSTRO GRZEGORZ, Gdańsk (PL); KUTT FILIP, Gdańsk (PL);
MICHNA MICHAŁ, Gdynia (PL)
(73) POLITECHNIKA GDAŃSKA, Gdańsk (PL)
(54) Układ automatycznego przełącznika uzwojeń generatora
(B1) (11) 236980
(41) 2018 10 08
(51) F03G 7/08 (2006.01)
E01F 11/00 (2006.01)
H02K 7/10 (2006.01)
(21) 420992 (22)
2017 03 26
(72) KAZIÓW PIOTR, Wrocław (PL); CHRZANOWSKI PIOTR,
Warszawa (PL); WANTUCH TOMASZ, Wysoka (PL)
(73) INSIGNIA ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław (PL)
(54) Naciskowy generator energii
(B1) (11) 236981
(41) 2018 10 08
(51) F03G 7/08 (2006.01)
E01F 11/00 (2006.01)
H02K 7/10 (2006.01)
(21) 420993 (22)
2017 03 26
(72) KAZIÓW PIOTR, Wrocław (PL); CHRZANOWSKI PIOTR,
Warszawa (PL); WANTUCH TOMASZ, Wysoka (PL)
(73) INSIGNIA ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław (PL)
(54) Naciskowy generator energii
(B1) (11) 237086
(41) 2019 04 23
(51) F16B 12/12 (2006.01)
F16B 12/26 (2006.01)
F16B 12/46 (2006.01)
(21) 423160 (22)
2017 10 13
(72) SMARDZEWSKI JERZY, Gruszyn (PL); KRZYŻANIAK ŁUKASZ,
Gubin (PL)
(73) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W POZNANIU, Poznań (PL)
(54) Złącze przesuwno-zaczepowe, w szczególności do mebli
(B1) (11) 237066
(41) 2020 11 02
(51) F16D 3/50 (2006.01)
F16D 3/12 (2006.01)
(21) 429783 (22)
2019 04 29
(72) OPASIAK TADEUSZ, Żory (PL); PERUŃ GRZEGORZ, Będzin (PL)
(73) POLITECHNIKA ŚLĄSKA, Gliwice (PL)
(54) Dynamiczne sprzęgło mechaniczne osiowo-skrętne
(B1) (11) 237094
(41) 2018 06 18
(51) F16F 1/36 (2006.01)
C08L 101/12 (2006.01)
C08K 3/18 (2006.01)
(21) 419845 (22)
2016 12 16
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(72) SKALSKI PAWEŁ, Warszawa (PL); SKORUPKA ZBIGNIEW,
Warszawa (PL); HARLA RYSZARD, Kanie (PL); TYWONIUK ANDRZEJ,
Warszawa (PL); DĘBEK CEZARY, Warszawa (PL)
(73) SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ-INSTYTUT LOTNICTWA,
Warszawa (PL)
(54) Tłumik magnetoreologiczny
(B1) (11) 237026
(41) 2020 04 20
(51) F16J 15/53 (2006.01)
F16J 15/43 (2006.01)
F04D 29/10 (2006.01)
(21) 427440 (22)
2018 10 16
(72) MATUSZEWSKI LESZEK, Malbork (PL)
(73) POLITECHNIKA GDAŃSKA, Gdańsk (PL)
(54) Hybrydowe uszczelnienie wału obrotowego
(B1) (11) 237010
(41) 2020 04 20
(51) F16K 24/02 (2006.01)
F16T 1/20 (2006.01)
E03F 5/08 (2006.01)
(21) 427365 (22)
2018 10 09
(72) FILA ANTONI, Sztumskie Pole (PL)
(73) FILA ANTONI POLSKA FABRYKA WODOMIERZY
I CIEPŁOMIERZY FILA, Sztumskie Pole (PL)
(54) Automatyczny odpowietrznik instalacji cieczy
(B1) (11) 237041
(41) 2020 05 18
(51) F16L 23/00 (2006.01)
F16L 23/12 (2006.01)
F16L 23/16 (2006.01)
(21) 432142 (22)
2019 12 09
(72) ZIELIŃSKI KAZIMIERZ, Kraków (PL)
(73) ZIEL-GAZ KAZIMIERZ ZIELIŃSKI I WSPÓLNICY SPÓŁKA
JAWNA, Węgrzce (PL)
(54) Sposób wytwarzania przyłącza z metalowym krążkiem kołnierza dla rurociągu z tworzywa sztucznego, zwłaszcza przyłącza
bezspoinowego oraz przyłącze z metalowym krążkiem kołnierza dla
rurociągu z tworzywa sztucznego, zwłaszcza przyłącze bezspoinowe
dla ciśnieniowego gazowego rurociągu PE
(B1) (11) 236978
(41) 2018 05 07
(51) F16S 5/00 (2006.01)
F16B 12/50 (2006.01)
(21) 419345 (22)
2016 11 03
(72) KAŁYNIUK PIOTR, Nowy Sącz (PL); BLUKACZ WIKTOR,
Nowy Sącz (PL)
(73) KAŁYNIUK ROMAN WYDAWNICTWO I DRUKARNIA NOVA
SANDEC SPÓŁKA CYWILNA, Nowy Sącz (PL); KAŁYNIUK MARIUSZ
WYDAWNICTWO I DRUKARNIA NOVA SANDEC SPÓŁKA CYWILNA,
Nowy Sącz (PL)
(54) Zwornik wierzchołkowy konstrukcji szkieletowej
(B1) (11) 237055
(41) 2020 05 04
(51) F17C 1/16 (2006.01)
F17C 3/00 (2006.01)
F16J 12/00 (2006.01)
(21) 427631 (22)
2018 11 02
(72) ZIELIŃSKI MAREK, Łódź (PL); MIĘKOŚ EWA, Łódź (PL);
SKRZYPEK SŁAWOMIRA, Łódź (PL); SZCZUKOCKI DOMINIK,
Końskie (PL); SROCZYŃSKI DARIUSZ, Łódź (PL); ŁUKAWKA ANNA,
Starachowice (PL); KOŁODZIEJCZYK KARINA, Zduńska Wola (PL);
JAKSENDER MARTA, Wierzchowisko (PL)
(73) UNIWERSYTET ŁÓDZKI, Łódź (PL)
(54) Zbiornik do separacji komponentów blisterów farmaceutycznych
(B1) (11) 236958
(41) 2019 12 16
(51) F23B 50/02 (2006.01)
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F23B 40/08 (2006.01)
F23H 13/02 (2006.01)
F23H 15/00 (2006.01)
F23J 1/06 (2006.01)
F23G 7/10 (2006.01)
(21) 425845 (22)
2018 06 07
(72) KORDAS JĘDRZEJ, Lidzbark (PL); KORDAS KRZYSZTOF,
Brodnica (PL)
(73) HEATING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Brodnica (PL)
(54) Palnik zasypowy zgazowujący na pelet
(B1) (11) 237095
(41) 2019 11 18
(51) F23R 7/00 (2006.01)
F23R 3/58 (2006.01)
(21) 425491 (22)
2018 05 10
(72) KAWALEC MICHAŁ, Warszawa (PL); WOLAŃSKI PIOTR,
Warszawa (PL)
(73) SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ-INSTYTUT LOTNICTWA,
Warszawa (PL)
(54) Detonacyjna komora spalania o ustalonym kierunku wirowania
(B1) (11) 237012
(41) 2020 06 29
(51) F27B 9/00 (2006.01)
F27B 9/14 (2006.01)
F27B 9/24 (2006.01)
F27B 9/36 (2006.01)
(21) 428320 (22)
2018 12 21
(72) POTOCKI PIOTR, Potok (PL); PNIAK JURAND, Krosno (PL)
(73) POTOCKI PIOTR ECO-LINE, Krosno (PL)
(54) Panel pieca do polimeryzacji i suszenia farby proszkowej o konstrukcji panelowej
(B1) (11) 237074
(41) 2020 02 24
(51) F27D 21/00 (2006.01)
F27D 19/00 (2006.01)
C21D 1/00 (2006.01)
(21) 426739 (22)
2018 08 21
(72) OSIŃSKI RADOSŁAW, Zielona Góra (PL); SOBIAK TOMASZ,
Pszczew (PL); OLEJNIK JÓZEF, Świebodzin (PL); FUJAK WIESŁAW,
Zbąszynek (PL)
(73) SECO/WARWICK SPÓŁKA AKCYJNA, Świebodzin (PL)
(54) Hartowniczy piec próżniowy
(B1) (11) 237022
(41) 2020 03 09
(51) G01L 1/06 (2006.01)
G06T 7/60 (2017.01)
(21) 431414 (22)
2019 10 08
(72) KABIESZ JÓZEF, Katowice (PL); MAKÓWKA JANUSZ,
Katowice (PL); IWASZENKO SEBASTIAN, Sosnowiec (PL); SZADE
ADAM, Katowice (PL); FISIOR MARCIN, Świerklaniec (PL); SMOŁA
TADEUSZ, Katowice (PL); RAMOWSKI ADAM, Bytom (PL)
(73) GŁÓWNY INSTYTUT GÓRNICTWA, Katowice (PL)
(54) Sonda pomiarowa oraz sposób pomiaru naprężeń w górotworze
(B1) (11) 236985
(41) 2020 10 05
(51) G01N 1/02 (2006.01)
G01N 35/02 (2006.01)
B01L 99/00 (2010.01)
C12M 1/26 (2006.01)
(21) 429370 (22)
2019 03 22
(72) LESICKI MATEUSZ, Kraków (PL); KOWALCZYK MAREK,
Kraków (PL)
(73) LESICKI MATEUSZ LAB-MOTION, Kraków (PL)
(54) Urządzenie i sposób pobierania materiału genetycznego zgromadzonego na karcie FTA
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(B1) (11) 237002
(41) 2019 12 02
(51) G01N 1/28 (2006.01)
G01N 21/67 (2006.01)
(21) 425675 (22)
2018 05 23
(72) DYBOWSKI KONRAD, Rąbień (PL); KOWALCZYK PAULINA,
Łódź (PL)
(73) POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Łódź (PL)
(54) Sposób przygotowania powierzchni analitycznej do badań
zawartości węgla metodą emisyjnej spektrometrii optycznej
(B1) (11) 237034
(41) 2020 09 07
(51) G01N 3/00 (2006.01)
E01C 23/01 (2006.01)
G01L 5/00 (2006.01)
(21) 429039 (22)
2019 02 25
(72) WESOŁOWSKI MARIUSZ, Skierniewice (PL); BLACHA
KRZYSZTOF, Warszawa (PL); PIETRUSZEWSKI PAWEŁ,
Żakowola Radzyńska (PL); IWANOWSKI PAWEŁ, Wojszczyce (PL)
(73) INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH, Warszawa (PL)
(54) Urządzenie do ciągłego, autonomicznego pomiaru nośności
naturalnej nawierzchni lotniskowej i warstw nawierzchni z mieszanki
niezwiązanej
(B1) (11) 237100
(41) 2017 08 28
(51) G01N 21/63 (2006.01)
G01N 33/02 (2006.01)
(21) 416169 (22)
2016 02 18
(72) BORAWSKA MARIA HALINA, Białystok (PL); PUŚCION-JAKUBIK
ANNA, Białystok (PL); MARKIEWICZ-ŻUKOWSKA RENATA,
Białystok (PL); MOSKWA JUSTYNA, Gdeszyn (PL); NALIWAJKO
SYLWIA KATARZYNA, Białystok (PL); SOCHA KATARZYNA,
Białystok (PL); SOROCZYŃSKA JOLANTA, Białystok (PL); KOCAŃDA
PAWEŁ, Warszawa (PL)
(73) UNIWERSYTET MEDYCZNY W BIAŁYMSTOKU, Białystok (PL);
FOSS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa (PL)
(54) Metoda oznaczania wybranych parametrów jakości naturalnych
miodów pszczelich
(B1) (11) 236990
(41) 2017 11 20
(51) G01N 21/78 (2006.01)
G01N 31/22 (2006.01)
G01N 33/18 (2006.01)
(21) 417169 (22)
2016 05 12
(72) ZIÓŁKOWSKA DOROTA, Bydgoszcz (PL); KOZAK MARIA,
Osie (PL); SHYICHUK ALEXANDER, Bydgoszcz (PL)
(73) UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY IM. JANA
I JĘDRZEJA ŚNIADECKICH W BYDGOSZCZY, Bydgoszcz (PL)
(54) Sposób ilościowego oznaczania poli(chlorku diallilodimetyloamonowego) w roztworach wodnych
(B1) (11) 236952
(41) 2020 01 13
(51) G01N 21/78 (2006.01)
G01N 31/02 (2006.01)
G01N 31/22 (2006.01)
(21) 426293 (22)
2018 07 10
(72) ZIÓŁKOWSKA DOROTA, Bydgoszcz (PL); JENCZEWSKI
SZYMON, Ciechocin (PL); SHYICHUK OLEKSANDR, Bydgoszcz (PL)
(73) UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY IM. JANA
I JĘDRZEJA ŚNIADECKICH W BYDGOSZCZY, Bydgoszcz (PL)
(54) Sposób określania stężenia chitozanu w roztworach wodnych
(B1) (11) 236991
(41) 2017 11 20
(51) G01N 30/60 (2006.01)
(21) 417250 (22)
2016 05 18
(72) SŁOMKIEWICZ PIOTR M., Warszawa (PL)
(73) UNIWERSYTET JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH, Kielce (PL)
(54) Kolumna chromatograficzna o zmiennej pojemności zwłaszcza
do pomiarów adsorpcji metodą inwersyjnej chromatografii cieczowej
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(B1) (11) 236969
(41) 2016 06 20
(51) G01N 33/00 (2006.01)
G01N 30/00 (2006.01)
(21) 410510 (22)
2014 12 11
(72) KULESZA RENATA, Kędzierzyn-Koźle (PL); ZARĘBSKA
MAGDALENA, Kędzierzyn-Koźle (PL); NOWAKOWSKA-BOGDAN
EWA, Krapkowice (PL); KRZYSIAK-WARZAŁA BARBARA,
Kędzierzyn-Koźle (PL); ZAJSZŁY-TURKO EWA, Opole (PL);
KOREŃ-SZWARC BEATA, Kędzierzyn-Koźle (PL); DRESLER EWA,
Zdzieszowice (PL); FISZER RENATA, Kędzierzyn-Koźle (PL)
(73) SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ-INSTYTUT CIĘŻKIEJ SYNTEZY
ORGANICZNEJ BLACHOWNIA, Kędzierzyn-Koźle (PL)
(54) Sposób oznaczania benzoesanu denatonium
(B1) (11) 237082
(41) 2017 10 23
(51) G01N 33/02 (2006.01)
G01N 33/52 (2006.01)
C12Q 1/04 (2006.01)
C12Q 1/00 (2006.01)
C12N 1/20 (2006.01)
C12R 1/42 (2006.01)
C12R 1/01 (2006.01)
(21) 416927 (22)
2016 04 22
(72) KORSAK DOROTA, Piaseczno (PL); MICHOTA-KAMIŃSKA
AGNIESZKA, Sulejówek (PL); WITKOWSKA EVELIN, Warszawa (PL);
KSIĘŻOPOLSKA-GOCALSKA MONIKA, Warszawa (PL)
(73) UNIWERSYTET WARSZAWSKI, Warszawa (PL); INSTYTUT
CHEMII FIZYCZNEJ POLSKIEJ AKADEMII NAUK, Warszawa (PL)
(54) Sposób wykrywania bakterii Salmonella spp., Cronobacter spp.
oraz Listeria monocytogenes w żywności
(B1) (11) 237093
(41) 2017 01 02
(51) G01N 33/22 (2006.01)
(21) 412847 (22)
2015 06 25
(72) BAJDOR KRZYSZTOF, Warszawa (PL); BIERNAT KRZYSZTOF,
Warszawa (PL); BUKREJEWSKI PAWEŁ, Warszawa (PL); CZARNOCKA
JOANNA, Warszawa (PL); KALWAS JERZY, Pasłęk (PL); LESZCZYŃSKI
MACIEJ, Sokołów Podlaski (PL); WYSZYŃSKA MAŁGORZATA,
Warszawa (PL)
(73) SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ-PRZEMYSŁOWY INSTYTUT
MOTORYZACJI, Warszawa (PL); CENTRALNY OŚRODEK BADAWCZO
ROZWOJOWY APARATURY BADAWCZEJ I DYDAKTYCZNEJ
COBRABID SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa (PL)
(54) Metoda oceny zmiany niektórych właściwości benzyn w czasie
magazynowania
(B1) (11) 237085
(41) 2019 03 25
(51) G01N 33/84 (2006.01)
(21) 422917 (22)
2017 09 21
(72) MARCINIAK WOJCIECH, Szubin (PL); DERKACZ RÓŻA,
Godziszewo (PL); LUBIŃSKI JAN, Szczecin (PL); MUSZYŃSKA
MAGDALENA, Szczecin (PL)
(73) READ-GENE SPÓŁKA AKCYJNA, Szczecin (PL)
(54) Sposób określania ryzyka zachorowania na raka w populacji
polskiej
(B1) (11) 237004
(41) 2019 12 16
(51) G01N 33/543 (2006.01)
G01N 33/76 (2006.01)
(21) 425909 (22)
2018 06 13
(72) DĄBROWSKI MARCIN, Warszawa (PL); ZIMIŃSKA AGNIESZKA,
Olsztyn (PL); CIEPLAK MACIEJ, Warszawa (PL); SHARMA PIYUSH S.,
Warszawa (PL)
(73) INSTYTUT CHEMII FIZYCZNEJ POLSKIEJ AKADEMII NAUK,
Warszawa (PL)
(54) Hierarchicznie ustrukturyzowana warstwa makroporowatego
poli(2,3’-bitiofenu) wdrukowana hormonem ludzkiej gonadotropiny
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kosmówkowej (hCG), sposób jej otrzymywania i zastosowanie tej
warstwy jako elementu rozpoznającego chemoczujnika do selektywnego oznaczania hCG
(B1) (11) 237087
(41) 2019 05 06
(51) G01N 33/574 (2006.01)
G01N 33/567 (2006.01)
(21) 423266 (22)
2017 10 25
(72) DUŚ-SZACHNIEWICZ KAMILA, Wrocław (PL); WOŹNIAK
MARTA, Wrocław (PL); ZDUNIAK KRZYSZTOF, Wrocław (PL);
WALASZEK KINGA, Rzeszów (PL); DROBCZYŃSKI SŁAWOMIR,
Wrocław (PL)
(73) UNIWERSYTET MEDYCZNY IM. PIASTÓW ŚLĄSKICH WE
WROCŁAWIU, Wrocław (PL)
(54) Sposób diagnozowania nowotworów układu chłonnego
(B1) (11) 237056
(41) 2020 07 13
(51) G01R 31/72 (2020.01)
G01R 31/62 (2020.01)
(21) 428543 (22)
2019 01 10
(72) BANASZAK SZYMON, Buk (PL)
(73) ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE, Szczecin (PL)
(54) Układ do pomiaru odpowiedzi częstotliwościowej uzwojeń
transformatora i sposób pomiaru odpowiedzi częstotliwościowej
uzwojeń transformatora
(B1) (11) 237033
(41) 2020 08 10
(51) G01T 1/29 (2006.01)
G01K 1/10 (2006.01)
G01N 23/203 (2006.01)
(21) 428744 (22)
2019 01 31
(72) WRONKA SŁAWOMIR, Warszawa (PL); WASILEWSKI ADAM,
Warszawa (PL)
(73) NARODOWE CENTRUM BADAŃ JĄDROWYCH, Otwock (PL)
(54) Sposób i urządzenie do cyfrowego pomiaru energii początkowej wiązki fotonów emitowanych ze źródła fotonów wysokoenergetycznych zwłaszcza z liniowego akceleratora elektronów
(B1) (11) 236963
(41) 2019 02 11
(51) G06F 7/58 (2006.01)
H03K 3/84 (2006.01)
(21) 422484 (22)
2017 08 08
(72) WIECZOREK PIOTR ZBIGNIEW, Warszawa (PL); GOŁOFIT
KRZYSZTOF, Warszawa (PL)
(73) POLITECHNIKA WARSZAWSKA, Warszawa (PL)
(54) Generator losowy
(B1) (11) 236964
(41) 2019 02 11
(51) G06F 7/58 (2006.01)
H03K 3/84 (2006.01)
(21) 422485 (22)
2017 08 08
(72) WIECZOREK PIOTR ZBIGNIEW, Warszawa (PL); GOŁOFIT
KRZYSZTOF, Warszawa (PL)
(73) POLITECHNIKA WARSZAWSKA, Warszawa (PL)
(54) Generator losowy
(B1) (11) 236965
(41) 2019 02 11
(51) G06F 7/58 (2006.01)
H03K 3/84 (2006.01)
(21) 422488 (22)
2017 08 08
(72) WIECZOREK PIOTR ZBIGNIEW, Warszawa (PL); GOŁOFIT
KRZYSZTOF, Warszawa (PL)
(73) POLITECHNIKA WARSZAWSKA, Warszawa (PL)
(54) Generator losowy
(B1) (11) 236966
(41) 2019 02 11
(51) G06F 7/58 (2006.01)
H03K 3/84 (2006.01)
(21) 422489 (22)
2017 08 08
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(72) WIECZOREK PIOTR ZBIGNIEW, Warszawa (PL); GOŁOFIT
KRZYSZTOF, Warszawa (PL)
(73) POLITECHNIKA WARSZAWSKA, Warszawa (PL)
(54) Generator losowy
(B1)
(51)
(21)
(72)
(73)
(54)

(11) 237019
(41) 2020 01 27
G08G 1/01 (2006.01)
426410 (22)
2018 07 23
PAMUŁA WIESŁAW, Katowice (PL)
POLITECHNIKA ŚLĄSKA, Gliwice (PL)
Sposób i urządzenie do detekcji pojazdów

(B1) (11) 237048
(41) 2020 03 23
(51) H01H 33/64 (2006.01)
(21) 426998 (22)
2018 09 11
(72) KISZŁO STANISŁAW, Białystok (PL); SZYMAŃSKI MICHAŁ,
Białystok (PL); KOBYLIŃSKI KRZYSZTOF, Białystok (PL); FRĄCEK
ANDRZEJ, Białystok (PL); ALEKSIEJCZUK MIROSŁAW, Białystok (PL);
NIEŚCIEREWSKI EUGENIUSZ, Białystok (PL); WASILEWSKI ANDRZEJ,
Białystok (PL)
(73) INSTYTUT ENERGETYKI, Warszawa (PL)
(54) Napowietrzny rozłącznik średniego napięcia
(B1) (11) 237049
(41) 2020 03 23
(51) H01H 33/64 (2006.01)
(21) 426999 (22)
2018 09 11
(72) KISZŁO STANISŁAW, Białystok (PL); SZYMAŃSKI MICHAŁ,
Białystok (PL); KOBYLIŃSKI KRZYSZTOF, Białystok (PL); FRĄCEK
ANDRZEJ, Białystok (PL); ALEKSIEJCZUK MIROSŁAW, Białystok (PL);
NIEŚCIEREWSKI EUGENIUSZ, Białystok (PL); WASILEWSKI ANDRZEJ,
Białystok (PL)
(73) INSTYTUT ENERGETYKI, Warszawa (PL)
(54) Napowietrzny rozłącznik z uziemnikiem średniego napięcia
(B1) (11) 237078
(41) 2020 06 29
(51) H01H 47/18 (2006.01)
(21) 428234 (22)
2018 12 18
(72) GRALEWSKI KRZYSZTOF, Mysłowice (PL); DZIERŻAK PIOTR,
Katowice (PL); DREWNIOK LESZEK, Stanica (PL); SZWEJKOWSKI
PAWEŁ, Katowice (PL)
(73) MDJ ELECTRONIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Mikołów (PL)
(54) Iskrobezpieczny elektroniczny przekaźnik bezpieczeństwa
(B1) (11) 236998
(41) 2019 05 20
(51) H01L 33/50 (2010.01)
C03C 17/00 (2006.01)
C09K 11/00 (2006.01)
C09K 11/02 (2006.01)
F21V 13/00 (2006.01)
F21V 1/17 (2018.01)
G02F 1/00 (2006.01)
B82B 3/00 (2006.01)
(21) 423437 (22)
2017 11 13
(72) KWAŚNICKI PAWEŁ, Malawa (PL); CHOCHOROWSKI WIKTOR,
Rzeszów (PL)
(73) ML SYSTEM SPÓŁKA AKCYJNA, Zaczernie (PL)
(54) Sposób wytwarzania płyty szklanej świetlnej emitującej fale
elektromagnetyczne i płyta szklana wytwarzana tym sposobem
(B1) (11) 236946
(41) 2019 11 18
(51) H01Q 13/02 (2006.01)
H01Q 19/08 (2006.01)
(21) 425497 (22)
2018 05 09
(72) STRYCHARZ JAKUB, Warszawa (PL); BALA ROBERT, Warszawa (PL)
(73) PIT-RADWAR SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(54) Układ zasilania i regulacji dopasowania impedancyjnego szerokopasmowej grzbietowej anteny tubowej
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(B1) (11) 236951
(41) 2019 12 02
(51) H02J 7/34 (2006.01)
H02J 7/35 (2006.01)
H02J 7/00 (2006.01)
(21) 425613 (22)
2018 05 18
(72) NOWAKOWSKI MAREK, Miechów (PL)
(73) APATOR METRIX SPÓŁKA AKCYJNA, Tczew (PL)
(54) Sposób sterowania doładowaniem magazynów energii w liczydłach metrologicznych oraz układ doładowania magazynów energii
w liczydłach metrologicznych

(B1) (11) 237006
(41) 2020 03 23
(51) H05K 7/20 (2006.01)
(21) 427000 (22)
2018 09 11
(72) BOGDAŃSKI DARIUSZ, Łódź (PL); GUZDEK TOMASZ
STANISŁAW, Konstantynów Łódzki (PL); GOZDUR ROMAN, Łódź (PL)
(73) BTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Łódź (PL)
(54) Radiator baterii, zwłaszcza w układach akumulatorów litowo-jonowych

(B1) (11) 237047
(41) 2020 03 09
(51) H02K 1/02 (2006.01)
(21) 426919 (22)
2018 09 05
(72) KOLANO ROMAN, Gliwice (PL); KOLANO-BURIAN
ALEKSANDRA, Gliwice (PL); HRECZKA MAREK, Gliwice (PL);
ZACKIEWICZ PRZEMYSŁAW, Łany (PL)
(73) SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ-INSTYTUT METALI
NIEŻELAZNYCH, Gliwice (PL)
(54) Rdzeń magnetycznie miękki dziewięciobiegunowy stojana
bezszczotkowego stałoprądowego silnika małej mocy

INDEKS UDZIELONYCH PATENTÓW,
WEDŁUG SYMBOLI MKP

(B3) (11) 237070
(41) 2020 05 18
(51) H02K 17/20 (2006.01)
H02K 3/48 (2006.01)
(21) 431639 (22)
2019 10 29
(61) 233141
(72) BERNATT JAKUB, Tychy (PL); BERNATT MACIEJ, Katowice (PL)
(73) SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ-INSTYTUT NAPĘDÓW
I MASZYN ELEKTRYCZNYCH KOMEL, Katowice (PL)
(54) Klatka wirnika głębokożłobkowego
(B1) (11) 237053
(41) 2020 05 04
(51) H02M 3/335 (2006.01)
(21) 427584 (22)
2018 10 29
(72) STALA ROBERT, Kraków (PL); WARADZYN ZBIGNIEW,
Kraków (PL); MONDZIK ANDRZEJ, Kraków (PL); PENCZEK ADAM,
Kraków (PL); SKAŁA ALEKSANDER, Oświęcim (PL); KAWA ADAM,
Częstochowa (PL); PIRÓG STANISŁAW, Kraków (PL)
(73) AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA
STASZICA W KRAKOWIE, Kraków (PL)
(54) Efektywny przekształtnik rezonansowy DC-DC o przełączanych
kondensatorach i dużym wzmocnieniu
(B1) (11) 237054
(41) 2020 05 04
(51) H02M 3/335 (2006.01)
(21) 427585 (22)
2018 10 29
(72) PIRÓG STANISŁAW, Kraków (PL); STALA ROBERT, Kraków (PL);
PENCZEK ADAM, Kraków (PL); WARADZYN ZBIGNIEW, Kraków (PL);
MONDZIK ANDRZEJ, Kraków (PL); SKAŁA ALEKSANDER,
Oświęcim (PL)
(73) AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA
STASZICA W KRAKOWIE, Kraków (PL)
(54) Przekształtnik rezonansowy DC-DC o przełączanych kondensatorach z dzielonym wyjściem
(B1) (11) 237099
(41) 2020 07 27
(51) H05K 5/00 (2006.01)
A61C 17/12 (2006.01)
H01M 2/10 (2006.01)
(21) 431727 (22)
2019 11 18
(72) JAŁOWY DARIUSZ, Opole (PL)
(73) POWER OF INNOVATIONS AND NEW TECHNOLOGIES SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opole (PL)
(54) Obudowa podzespołów elektroniki wraz z akumulatorem
zwłaszcza do deskorolki elektrycznej

Symbol
MKP

Nr
patentu

1

2

A01H 4/00 (2006.01)
A01H 5/06 (2018.01)
A01K 1/015 (2006.01)
A01N 63/02 (2006.01)
A01N 33/12 (2006.01)
A21D 13/80 (2017.01)
A21D 2/16 (2006.01)
A21D 2/36 (2006.01)
A21D 8/02 (2006.01)
A23B 4/16 (2006.01)
A23B 7/02 (2006.01)
A23B 7/148 (2006.01)
A23C 13/00 (2006.01)
A23C 9/158 (2006.01)
A23C 11/00 (2006.01)
A23C 15/02 (2006.01)
A23C 15/06 (2006.01)
A23C 9/158 (2006.01)
A23K 10/10 (2016.01)
A23K 20/195 (2016.01)
A23L 33/115 (2016.01)
A23L 33/12 (2016.01)
A23L 3/3418 (2006.01)
A23L 3/42 (2006.01)
A23L 3/54 (2006.01)
A23L 2/38 (2006.01)
A23L 2/52 (2006.01)
A23L 33/14 (2016.01)
A23L 33/175 (2016.01)
A23L 33/22 (2016.01)
A23L 13/70 (2016.01)
A23L 13/50 (2016.01)
A23L 33/10 (2016.01)
A23L 33/105 (2016.01)
A23L 19/00 (2016.01)
A23L 27/16 (2016.01)
A23N 5/00 (2006.01)
A24C 5/34 (2006.01)
A24C 5/345 (2006.01)
A24C 5/35 (2006.01)
A24C 5/356 (2006.01)
A47C 7/02 (2006.01)
A47C 3/00 (2006.01)
A61B 5/11 (2006.01)
A61C 1/08 (2006.01)
A61C 3/02 (2006.01)

236996*
236996*
236993
236996
237098*
237024
237024*
237024*
237024*
236944
236950
236950*
236968
236968*
236968*
236967
236967*
236967*
236996*
236996*
237024*
237024*
236944*
236950*
236950*
236959
236959*
236959*
236959*
236959*
237097
237097*
237097*
237088
237088*
237088*
237030
236997
236997*
236994
236994*
236954
236954*
237020*
236960
236960*

Symbol
MKP

Nr
patentu

1

2

A61C 17/12 (2006.01) 237099*
A61D 7/00 (2006.01)
236941*
A61F 13/00 (2006.01) 236992
A61F 13/00 (2006.01) 236961*
A61F 5/00 (2006.01)
236987*
A61K 36/8962 (2006.01) 237088*
A61K 9/02 (2006.01)
236941
A61K 35/747 (2015.01) 236941*
A61K 9/72 (2006.01)
236947
A61K 31/20 (2006.01) 236947*
A61K 31/337 (2006.01) 236947*
A61K 35/76 (2015.01) 237005
A61K 31/343 (2006.01) 236949*
A61K 47/42 (2017.01)
237001*
A61L 15/22 (2006.01) 237040
A61L 27/44 (2006.01) 237040*
A61L 31/04 (2006.01) 237040*
A61L 15/28 (2006.01) 236961
A61L 27/52 (2006.01) 237001*
A61M 1/00 (2006.01)
236992*
A61M 1/34 (2006.01)
236989
A61P 1/12 (2006.01)
236941*
A61P 35/00 (2006.01) 236947*
A61P 31/04 (2006.01) 237005*
A61P 13/00 (2006.01) 236949*
A61P 31/04 (2006.01) 236949*
A61P 17/02 (2006.01) 237001*
A63B 23/12 (2006.01) 237020
A63C 11/08 (2006.01) 236955
B01D 53/14 (2006.01) 237081
B01D 53/96 (2006.01) 237081*
B01D 53/86 (2006.01) 237044
B01F 3/10 (2006.01)
236970*
B01J 23/75 (2006.01) 237044*
B01J 23/06 (2006.01) 237044*
B01J 21/04 (2006.01) 237044*
B01J 37/02 (2006.01) 237044*
B01J 38/62 (2006.01) 237032
B01J 38/64 (2006.01) 237032*
B01J 2/00 (2006.01)
237023*
B01J 20/12 (2006.01) 236962*
B01J 20/16 (2006.01) 236962*
B01L 99/00 (2010.01) 236985*
B05C 1/02 (2006.01)
236955*
B08B 1/02 (2006.01)
237051*
B09B 3/00 (2006.01)
237058*

* 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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1

2

B21B 1/08 (2006.01)
B21B 27/02 (2006.01)
B21B 13/14 (2006.01)
B21B 3/02 (2006.01)
B21D 7/00 (2006.01)
B21D 5/00 (2006.01)
B21D 7/00 (2006.01)
B21D 5/02 (2006.01)
B21D 37/02 (2006.01)
B21D 22/20 (2006.01)
B21D 5/02 (2006.01)
B21D 37/02 (2006.01)
B21D 22/20 (2006.01)
B21H 8/02 (2006.01)
B21H 1/14 (2006.01)
B21J 7/16 (2006.01)
B23B 51/12 (2006.01)
B23K 11/25 (2006.01)
B23K 20/12 (2006.01)
B23P 9/04 (2006.01)
B24B 39/04 (2006.01)
B25H 3/02 (2006.01)
B25H 3/02 (2006.01)
B28B 1/08 (2006.01)
B29B 17/02 (2006.01)
B29B 17/04 (2006.01)
B29C 65/06 (2006.01)
B29C 45/73 (2006.01)
B29C 70/08 (2006.01)
B30B 15/30 (2006.01)
B31F 5/04 (2006.01)
B32B 37/00 (2006.01)
B32B 38/00 (2006.01)
B32B 15/085 (2006.01)
B32B 15/095 (2006.01)
B32B 15/18 (2006.01)
B32B 15/20 (2006.01)
B32B 27/02 (2006.01)
B32B 29/00 (2006.01)
B41J 29/17 (2006.01)
B42C 19/08 (2006.01)
B60G 3/08 (2006.01)
B60N 2/68 (2006.01)
B60N 2/427 (2006.01)
B60P 1/00 (2006.01)
B60R 22/36 (2006.01)
B62D 53/06 (2006.01)
B63B 35/73 (2006.01)
B64C 27/08 (2006.01)
B64C 1/00 (2006.01)
B64C 1/30 (2006.01)
B64C 25/52 (2006.01)
B64D 27/24 (2006.01)
B65B 31/04 (2006.01)
B65B 19/32 (2006.01)
B65B 57/10 (2006.01)
B65B 19/04 (2006.01)
B65D 81/20 (2006.01)
B65D 21/02 (2006.01)
B65D 1/42 (2006.01)
B65D 5/49 (2006.01)
B65D 25/04 (2006.01)
B65D 33/25 (2006.01)
B65D 81/30 (2006.01)
B65D 25/14 (2006.01)
B65D 88/08 (2006.01)
B65D 90/10 (2006.01)

237079
237079*
237067*
237067*
237079*
237073
237073*
237007
237007*
237007*
237008
237008*
237008*
237079*
237067
236995*
236960*
236984
237052
236995*
236995
237016
237017
236977*
237057
237042*
237052*
237089
237042*
237071
237013*
237013
237013*
236956*
236956*
236956*
236956*
237042*
237035*
237051
237014*
237065
237077
237084
236988
237084*
236988*
236987
237000
237000*
237000*
237000*
237000*
236944*
236997*
236997*
236994*
236944*
237017*
237009
236948
236948*
236942
236956
236956*
237011
237011*

B65G 39/04 (2006.01)
B65H 31/30 (2006.01)
B82B 3/00 (2006.01)
B82B 3/00 (2006.01)
B82Y 40/00 (2011.01)
C02F 11/02 (2006.01)
C02F 3/34 (2006.01)
C02F 3/00 (2006.01)
C02F 11/04 (2006.01)
C03C 17/00 (2006.01)
C04B 7/42 (2006.01)
C04B 14/36 (2006.01)
C04B 14/06 (2006.01)
C04B 28/04 (2006.01)
C04B 18/08 (2006.01)
C04B 28/04 (2006.01)
C04B 14/22 (2006.01)
C05C 13/00 (2006.01)
C05D 9/02 (2006.01)
C05D 3/02 (2006.01)
C05D 3/02 (2006.01)
C05F 11/08 (2006.01)
C05G 1/00 (2006.01)
C05G 3/00 (2020.01)
C05G 5/12 (2020.01)
C05G 3/80 (2020.01)
C05G 3/80 (2020.01)
C05G 3/90 (2020.01)
C05G 3/00 (2020.01)
C05G 3/90 (2020.01)
C05G 3/00 (2020.01)
C05G 3/90 (2020.01)
C05G 3/00 (2020.01)
C07B 61/00 (2006.01)
C07B 61/00 (2006.01)
C07C 43/11 (2006.01)
C07C 43/04 (2006.01)
C07C 41/02 (2006.01)
C07C 43/11 (2006.01)
C07C 41/03 (2006.01)
C07C 209/12 (2006.01)
C07C 211/63 (2006.01)
C07C 303/32 (2006.01)
C07C 209/12 (2006.01)
C07C 211/63 (2006.01)
C07C 303/32 (2006.01)
C07C 211/63 (2006.01)
C07C 209/12 (2006.01)
C07C 211/63 (2006.01)
C07C 209/12 (2006.01)
C07C 237/06 (2006.01)
C07C 279/14 (2006.01)
C07C 277/08 (2006.01)
C07C 279/14 (2006.01)
C07C 277/08 (2006.01)
C07C 279/14 (2006.01)
C07C 277/08 (2006.01)
C07D 403/04 (2006.01)
C07D 301/00 (2006.01)
C07D 301/00 (2006.01)
C07D 241/38 (2006.01)
C07D 251/16 (2006.01)
C07D 307/78 (2006.01)
C07D 241/38 (2006.01)
C07D 409/04 (2006.01)
C07F 1/08 (2006.01)
C07F 1/08 (2006.01)

237031
237014
237045*
236998*
237045*
236975
236975*
237050*
236962*
236998*
237058
236974
236974*
236974*
237023
236977
236977*
237015*
237015
236953*
237090*
237090*
237015*
236953
236953*
236953*
237090
237036
237036*
237037
237037*
237038
237038*
236972*
236973*
236972
236972*
236972*
236973
236973*
237059
237059*
237059*
237061
237061*
237061*
237098
237098*
237060
237060*
237060*
237062
237062*
237063
237063*
237064
237064*
237036*
236972*
236973*
237021
237021*
236949
236945*
236945*
237062*
237063*

C07F 1/08 (2006.01)
C07F 9/6509 (2006.01)
C07F 9/547 (2006.01)
C07K 19/00 (2006.01)
C07K 1/02 (2006.01)
C08G 75/00 (2006.01)
C08J 11/00 (2006.01)
C08K 13/04 (2006.01)
C08K 13/02 (2006.01)
C08K 9/10 (2006.01)
C08K 3/18 (2006.01)
C08L 7/00 (2006.01)
C08L 97/02 (2006.01)
C08L 95/00 (2006.01)
C08L 95/00 (2006.01)
C08L 101/12 (2006.01)
C09D 5/02 (2006.01)
C09D 191/06 (2006.01)
C09D 5/22 (2006.01)
C09D 5/02 (2006.01)
C09D 191/06 (2006.01)
C09K 11/06 (2006.01)
C09K 11/08 (2006.01)
C09K 17/40 (2006.01)
C09K 17/40 (2006.01)
C09K 11/78 (2006.01)
C09K 11/06 (2006.01)
C09K 11/00 (2006.01)
C09K 11/02 (2006.01)
C10G 73/40 (2006.01)
C10J 3/06 (2006.01)
C10K 1/08 (2006.01)
C10L 1/233 (2006.01)
C10L 1/183 (2006.01)
C10L 1/23 (2006.01)
C10L 1/22 (2006.01)
C10L 1/223 (2006.01)
C10L 1/232 (2006.01)
C10L 1/185 (2006.01)
C10L 10/04 (2006.01)
C11D 3/50 (2006.01)
C12M 1/26 (2006.01)
C12N 15/82 (2006.01)
C12N 11/04 (2006.01)
C12N 15/113 (2010.01)
C12N 1/18 (2006.01)
C12N 1/20 (2006.01)
C12P 1/02 (2006.01)
C12P 3/00 (2006.01)
C12P 5/02 (2006.01)
C12P 1/04 (2006.01)
C12P 41/00 (2006.01)
C12P 19/04 (2006.01)
C12Q 1/6886 (2018.01)
C12Q 1/04 (2006.01)
C12Q 1/00 (2006.01)
C12R 1/885 (2006.01)
C12R 1/80 (2006.01)
C12R 1/25 (2006.01)
C12R 1/42 (2006.01)
C12R 1/01 (2006.01)
C21D 1/00 (2006.01)
C22C 1/02 (2006.01)
C22C 1/06 (2006.01)
C22C 9/00 (2006.01)
C22C 21/04 (2006.01)
C23C 8/32 (2006.01)

237064*
236945
236945*
237001
237001*
237063*
237042
237042*
237046*
236979*
237094*
237046
237046*
237068
237069
237094*
236971
236971*
237083
236970*
236970*
237089*
237089*
236953*
237090*
237083*
237083*
236998*
236998*
236970
236976
237081*
237018
237018*
237018*
237018*
237018*
237018*
237018*
237018*
236979
236985*
236996*
237050
237080
237045*
237082*
237045
237045*
236962
236962*
236999
237035*
236986
237082*
237082*
237050*
236999*
237035*
237082*
237082*
237074*
237029
237029*
237029*
237029*
237076

C23C 8/22 (2006.01)
C23C 8/26 (2006.01)
C23F 1/16 (2006.01)
C23F 11/04 (2006.01)
C23G 1/04 (2006.01)
D21H 17/04 (2006.01)
D21H 17/60 (2006.01)
D21H 19/34 (2006.01)
D21H 17/25 (2006.01)
D21H 27/10 (2006.01)
D21H 23/50 (2006.01)
D21H 23/56 (2006.01)
E01C 23/01 (2006.01)
E01F 11/00 (2006.01)
E01F 11/00 (2006.01)
E02B 3/10 (2006.01)
E02B 7/20 (2006.01)
E02B 7/26 (2006.01)
E02D 7/02 (2006.01)
E02D 7/30 (2006.01)
E02D 29/14 (2006.01)
E03F 5/02 (2006.01)
E03F 5/08 (2006.01)
E04C 1/41 (2006.01)
E04C 2/10 (2006.01)
E04C 2/26 (2006.01)
E04C 3/12 (2006.01)
E04H 7/22 (2006.01)
E04H 17/20 (2006.01)
E04H 17/22 (2006.01)
E04H 17/08 (2006.01)
E04H 12/22 (2006.01)
E05D 15/06 (2006.01)
E06B 3/42 (2006.01)
E06B 3/46 (2006.01)
E06B 3/32 (2006.01)
E06B 7/10 (2006.01)
E06B 7/00 (2006.01)
E06B 9/17 (2006.01)
E06B 9/42 (2006.01)
E06B 9/323 (2006.01)
E21C 35/18 (2006.01)
E21C 35/23 (2006.01)
E21D 15/48 (2006.01)
E21D 15/04 (2006.01)
F02F 3/16 (2006.01)
F02G 5/02 (2006.01)
F02G 1/055 (2006.01)
F03D 7/04 (2006.01)
F03D 7/04 (2006.01)
F03G 7/08 (2006.01)
F03G 7/08 (2006.01)
F04D 29/10 (2006.01)
F16B 12/12 (2006.01)
F16B 12/26 (2006.01)
F16B 12/46 (2006.01)
F16B 12/50 (2006.01)
F16D 3/50 (2006.01)
F16D 3/12 (2006.01)
F16F 1/36 (2006.01)
F16J 15/53 (2006.01)
F16J 15/43 (2006.01)
F16J 12/00 (2006.01)
F16K 24/02 (2006.01)
F16L 23/00 (2006.01)
F16L 23/12 (2006.01)
F16L 23/16 (2006.01)

237076*
237076*
237096
237096*
237096*
236971*
236971*
237035
237035*
237035*
237035*
237035*
237034*
236980*
236981*
237025
237025*
237025*
237075
237075*
236957
236957*
237010*
236977*
237072
237072*
237072*
237011*
237039
237039*
237039*
237039*
236983*
236983
236983*
236983*
237003
237003*
237043
237043*
237043*
236995*
236943
236982
236982*
237092
237092*
237091
237027
237028
236980
236981
237026*
237086
237086*
237086*
236978*
237066
237066*
237094
237026
237026*
237055*
237010
237041
237041*
237041*
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F16S 5/00 (2006.01)
F16T 1/20 (2006.01)
F17C 1/16 (2006.01)
F17C 3/00 (2006.01)
F21V 13/00 (2006.01)
F21V 1/17 (2018.01)
F23B 50/02 (2006.01)
F23B 40/08 (2006.01)
F23G 7/10 (2006.01)
F23H 13/02 (2006.01)
F23H 15/00 (2006.01)
F23J 1/06 (2006.01)
F23R 7/00 (2006.01)
F23R 3/58 (2006.01)
F27B 9/00 (2006.01)
F27B 9/14 (2006.01)
F27B 9/24 (2006.01)
F27B 9/36 (2006.01)
F27D 21/00 (2006.01)
F27D 19/00 (2006.01)
F28D 15/00 (2006.01)
G01K 1/10 (2006.01)
G01L 1/06 (2006.01)
G01L 5/00 (2006.01)
G01N 1/02 (2006.01)
G01N 35/02 (2006.01)
G01N 1/28 (2006.01)
G01N 21/67 (2006.01)
G01N 3/00 (2006.01)
G01N 21/63 (2006.01)
G01N 33/02 (2006.01)
G01N 21/78 (2006.01)
G01N 31/22 (2006.01)
G01N 33/18 (2006.01)
G01N 21/78 (2006.01)
G01N 31/02 (2006.01)
G01N 31/22 (2006.01)
G01N 30/60 (2006.01)
G01N 33/00 (2006.01)
G01N 30/00 (2006.01)
G01N 33/02 (2006.01)
G01N 33/52 (2006.01)
G01N 33/22 (2006.01)

2

1

2

236978
237010*
237055
237055*
236998*
236998*
236958
236958*
236958*
236958*
236958*
236958*
237095
237095*
237012
237012*
237012*
237012*
237074
237074*
237092*
237033*
237022
237034*
236985
236985*
237002
237002*
237034
237100
237100*
236990
236990*
236990*
236952
236952*
236952*
236991
236969
236969*
237082
237082*
237093

G01N 33/84 (2006.01)
G01N 33/543 (2006.01)
G01N 33/76 (2006.01)
G01N 33/574 (2006.01)
G01N 33/567 (2006.01)
G01N 23/203 (2006.01)
G01R 31/72 (2020.01)
G01R 31/62 (2020.01)
G01T 1/29 (2006.01)
G02F 1/00 (2006.01)
G06F 7/58 (2006.01)
G06F 7/58 (2006.01)
G06F 7/58 (2006.01)
G06F 7/58 (2006.01)
G06T 7/60 (2017.01)
G08G 1/01 (2006.01)
G12B 17/02 (2006.01)
H01H 33/64 (2006.01)
H01H 33/64 (2006.01)
H01H 47/18 (2006.01)
H01L 33/50 (2010.01)
H01M 2/10 (2006.01)
H01Q 13/02 (2006.01)
H01Q 19/08 (2006.01)
H02J 3/38 (2006.01)
H02J 3/38 (2006.01)
H02J 7/34 (2006.01)
H02J 7/35 (2006.01)
H02J 7/00 (2006.01)
H02K 7/10 (2006.01)
H02K 7/10 (2006.01)
H02K 1/02 (2006.01)
H02K 17/20 (2006.01)
H02K 3/48 (2006.01)
H02M 3/335 (2006.01)
H02M 3/335 (2006.01)
H03K 3/84 (2006.01)
H03K 3/84 (2006.01)
H03K 3/84 (2006.01)
H03K 3/84 (2006.01)
H05K 9/00 (2006.01)
H05K 5/00 (2006.01)
H05K 7/20 (2006.01)

237085
237004
237004*
237087
237087*
237033*
237056
237056*
237033
236998*
236963
236964
236965
236966
237022*
237019
236956*
237048
237049
237078
236998
237099*
236946
236946*
237027*
237028*
236951
236951*
236951*
236980*
236981*
237047
237070
237070*
237053
237054
236963*
236964*
236965*
236966*
236956*
237099
237006

INDEKS NUMEROWY
UDZIELONYCH PATENTÓW
Nr
patentu

Symbol
MKP

Nr
patentu

Symbol
MKP

1

2

1

2

236941
236942
236943
236944
236945
236946
236947
236948
236949
236950
236951
236952
236953
236954
236955

A61K 9/02 (2006.01)
B65D 33/25 (2006.01)
E21C 35/23 (2006.01)
A23B 4/16 (2006.01)
C07F 9/6509 (2006.01)
H01Q 13/02 (2006.01)
A61K 9/72 (2006.01)
B65D 5/49 (2006.01)
C07D 307/78 (2006.01)
A23B 7/02 (2006.01)
H02J 7/34 (2006.01)
G01N 21/78 (2006.01)
C05G 3/00 (2020.01)
A47C 7/02 (2006.01)
A63C 11/08 (2006.01)

236956
236957
236958
236959
236960
236961
236962
236963
236964
236965
236966
236967
236968
236969
236970

B65D 81/30 (2006.01)
E02D 29/14 (2006.01)
F23B 50/02 (2006.01)
A23L 2/38 (2006.01)
A61C 1/08 (2006.01)
A61L 15/28 (2006.01)
C12P 5/02 (2006.01)
G06F 7/58 (2006.01)
G06F 7/58 (2006.01)
G06F 7/58 (2006.01)
G06F 7/58 (2006.01)
A23C 15/02 (2006.01)
A23C 13/00 (2006.01)
G01N 33/00 (2006.01)
C10G 73/40 (2006.01)

Nr 5/2021

1

2

1

2

236971
236972
236973
236974
236975
236976
236977
236978
236979
236980
236981
236982
236983
236984
236985
236986
236987
236988
236989
236990
236991
236992
236993
236994
236995
236996
236997
236998
236999
237000
237001
237002
237003
237004
237005
237006
237007
237008
237009
237010
237011
237012
237013
237014
237015
237016
237017
237018
237019
237020
237021
237022
237023
237024
237025
237026
237027
237028
237029
237030
237031
237032
237033
237034
237035

C09D 5/02 (2006.01)
C07C 43/11 (2006.01)
C07C 43/11 (2006.01)
C04B 14/36 (2006.01)
C02F 11/02 (2006.01)
C10J 3/06 (2006.01)
C04B 28/04 (2006.01)
F16S 5/00 (2006.01)
C11D 3/50 (2006.01)
F03G 7/08 (2006.01)
F03G 7/08 (2006.01)
E21D 15/48 (2006.01)
E06B 3/42 (2006.01)
B23K 11/25 (2006.01)
G01N 1/02 (2006.01)
C12Q 1/6886 (2018.01)
B63B 35/73 (2006.01)
B60P 1/00 (2006.01)
A61M 1/34 (2006.01)
G01N 21/78 (2006.01)
G01N 30/60 (2006.01)
A61F 13/00 (2006.01)
A01K 1/015 (2006.01)
A24C 5/35 (2006.01)
B24B 39/04 (2006.01)
A01N 63/02 (2006.01)
A24C 5/34 (2006.01)
H01L 33/50 (2010.01)
C12P 41/00 (2006.01)
B64C 27/08 (2006.01)
C07K 19/00 (2006.01)
G01N 1/28 (2006.01)
E06B 7/10 (2006.01)
G01N 33/543 (2006.01)
A61K 35/76 (2015.01)
H05K 7/20 (2006.01)
B21D 5/02 (2006.01)
B21D 5/02 (2006.01)
B65D 1/42 (2006.01)
F16K 24/02 (2006.01)
B65D 88/08 (2006.01)
F27B 9/00 (2006.01)
B32B 37/00 (2006.01)
B65H 31/30 (2006.01)
C05D 9/02 (2006.01)
B25H 3/02 (2006.01)
B25H 3/02 (2006.01)
C10L 1/233 (2006.01)
G08G 1/01 (2006.01)
A63B 23/12 (2006.01)
C07D 241/38 (2006.01)
G01L 1/06 (2006.01)
C04B 18/08 (2006.01)
A21D 13/80 (2017.01)
E02B 3/10 (2006.01)
F16J 15/53 (2006.01)
F03D 7/04 (2006.01)
F03D 7/04 (2006.01)
C22C 1/02 (2006.01)
A23N 5/00 (2006.01)
B65G 39/04 (2006.01)
B01J 38/62 (2006.01)
G01T 1/29 (2006.01)
G01N 3/00 (2006.01)
D21H 19/34 (2006.01)

237036
237037
237038
237039
237040
237041
237042
237043
237044
237045
237046
237047
237048
237049
237050
237051
237052
237053
237054
237055
237056
237057
237058
237059
237060
237061
237062
237063
237064
237065
237066
237067
237068
237069
237070
237071
237072
237073
237074
237075
237076
237077
237078
237079
237080
237081
237082
237083
237084
237085
237086
237087
237088
237089
237090
237091
237092
237093
237094
237095
237096
237097
237098
237099
237100

C05G 3/90 (2020.01)
C05G 3/90 (2020.01)
C05G 3/90 (2020.01)
E04H 17/20 (2006.01)
A61L 15/22 (2006.01)
F16L 23/00 (2006.01)
C08J 11/00 (2006.01)
E06B 9/17 (2006.01)
B01D 53/86 (2006.01)
C12P 1/02 (2006.01)
C08L 7/00 (2006.01)
H02K 1/02 (2006.01)
H01H 33/64 (2006.01)
H01H 33/64 (2006.01)
C12N 11/04 (2006.01)
B41J 29/17 (2006.01)
B23K 20/12 (2006.01)
H02M 3/335 (2006.01)
H02M 3/335 (2006.01)
F17C 1/16 (2006.01)
G01R 31/72 (2020.01)
B29B 17/02 (2006.01)
C04B 7/42 (2006.01)
C07C 209/12 (2006.01)
C07C 211/63 (2006.01)
C07C 209/12 (2006.01)
C07C 279/14 (2006.01)
C07C 279/14 (2006.01)
C07C 279/14 (2006.01)
B60G 3/08 (2006.01)
F16D 3/50 (2006.01)
B21H 1/14 (2006.01)
C08L 95/00 (2006.01)
C08L 95/00 (2006.01)
H02K 17/20 (2006.01)
B30B 15/30 (2006.01)
E04C 2/10 (2006.01)
B21D 5/00 (2006.01)
F27D 21/00 (2006.01)
E02D 7/02 (2006.01)
C23C 8/32 (2006.01)
B60N 2/68 (2006.01)
H01H 47/18 (2006.01)
B21B 1/08 (2006.01)
C12N 15/113 (2010.01)
B01D 53/14 (2006.01)
G01N 33/02 (2006.01)
C09D 5/22 (2006.01)
B60N 2/427 (2006.01)
G01N 33/84 (2006.01)
F16B 12/12 (2006.01)
G01N 33/574 (2006.01)
A23L 33/105 (2016.01)
B29C 45/73 (2006.01)
C05G 3/80 (2020.01)
F02G 1/055 (2006.01)
F02F 3/16 (2006.01)
G01N 33/22 (2006.01)
F16F 1/36 (2006.01)
F23R 7/00 (2006.01)
C23F 1/16 (2006.01)
A23L 13/70 (2016.01)
C07C 211/63 (2006.01)
H05K 5/00 (2006.01)
G01N 21/63 (2006.01)

Nr 5/2021

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

DECYZJE O ODMOWIE UDZIELENIA PRAWA,
WYDANE PO OGŁOSZENIU O ZGŁOSZENIU
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer zgłoszenia wynalazku, numer zgłoszenia macierzystego dla zgłoszeń wydzielonych,
oraz numer i rok wydania Biuletynu Urzędu Patentowego, w którym
zgłoszenie zostało ogłoszone.
(A1) (21) 402709
(A1) (21) 402845
(A1) (21) 407101
(A1) (21) 407751
(A1) (21) 407821
(A1) (21) 407901
(A1) (21) 407922
(A1) (21) 408102
(A1) (21) 408195
(A1) (21) 408406
(A1) (21) 408407
(A1) (21) 408408
(A1) (21) 408638
(A1) (21) 408665
(A1) (21) 408972
(A1) (21) 409335
(A1) (21) 409697
(A1) (21) 409992
(A1) (21) 410571
(A1) (21) 410672
(A1) (21) 411725
(A1) (21) 412836
(A1) (21) 412874
(A1) (21) 412935
(A1) (21) 412944
(A1) (21) 412980
(A1) (21) 413294
(A1) (21) 413539
(A1) (21) 413789
(A1) (21) 413862
(A1) (21) 413878
(A1) (21) 414155
(A1) (21) 414168
(A1) (21) 414698
(A1) (21) 415078
(A1) (21) 415487
(A1) (21) 415614
(A1) (21) 415808
(A1) (21) 415814
(A1) (21) 415832
(A1) (21) 415835
(A1) (21) 415854
(A1) (21) 416520
(A1) (21) 416667
(A1) (21) 417009
(A1) (21) 417493
(A1) (21) 417589
(A1) (21) 417729
(A1) (21) 418327
(A1) (21) 418328
(A1) (21) 418381
(A1) (21) 418471
u)
(A1) (21) 418477
u)
(A1) (21) 418477
(A1) (21) 418564

u)

17/2014
18/2014
02/2015
21/2015
21/2015
22/2015
22/2015
23/2015
24/2015
25/2015
25/2015
25/2015
01/2016
17/2015
03/2016
06/2016
08/2016
10/2016
13/2016
13/2016
20/2016
01/2017
01/2017
01/2017
01/2017
01/2017
03/2017
04/2017
06/2017
06/2017
06/2017
07/2017
08/2017
10/2017
06/2017
14/2017
14/2017
15/2017
15/2017
16/2017
16/2017
16/2017
20/2017
10/2017
23/2017
26/2017
26/2017
01/2018
05/2018
05/2018
05/2018
05/2018
10/2017
10/2017
06/2018

(A1) (21) 418645
(A1) (21) 418899
(A1) (21) 418924
(A1) (21) 419003
(A1) (21) 419005
(A1) (21) 419007
(A1) (21) 419175
u)
(A1) (21) 420016
(A1) (21) 420252
u)
(A1) (21) 420286
(A1) (21) 420293
(A1) (21) 420588
(A1) (21) 421097
(A1) (21) 421127
(A1) (21) 421314
(A1) (21) 421476
(A1) (21) 421559
(A1) (21) 421639
u)
(A1) (21) 421770
(A1) (21) 421824
(A1) (21) 421928
(A1) (21) 422026
(A1) (21) 422027
(A1) (21) 422361
(A1) (21) 422580
(A1) (21) 422762
(A1) (21) 422889
(A1) (21) 422891
(A1) (21) 423063
(A1) (21) 423159
u)
(A1) (21) 423427
u)
(A1) (21) 423428
u)
(A1) (21) 423432
(A1) (21) 423516
(A1) (21) 424117
(A1) (21) 424362
(A1) (21) 424934
(A1) (21) 425158
(A1) (21) 425434
(A1) (21) 425477
(A1) (21) 425530
(A1) (21) 426192
(A1) (21) 426257
(A1) (21) 426313
(A1) (21) 426314
(A1) (21) 426567
(A1) (21) 426710
(A1) (21) 426748
(A1) (21) 426851
(A1) (21) 426906
(A1) (21) 427234
(A1) (21) 427279
(A1) (21) 427636
(A1) (21) 427832

06/2018
08/2018
13/2017
13/2017
13/2017
13/2017
05/2017
14/2018
16/2018
15/2018
16/2018
18/2018
21/2018
21/2018
26/2017
23/2018
24/2018
08/2018
25/2018
26/2018
01/2019
01/2019
01/2019
03/2019
05/2019
06/2019
07/2019
07/2019
08/2019
09/2019
11/2019
11/2019
11/2019
12/2019
14/2019
16/2019
20/2019
22/2019
23/2019
24/2019
24/2019
02/2020
02/2020
02/2020
02/2020
04/2020
05/2020
05/2020
06/2020
07/2020
08/2020
08/2020
11/2020
12/2020

zgłoszenie (część zgłoszenia) będzie rozpatrywane jako zgłoszenie wzoru
użytkowego
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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) 402253
(A1) (21) 403620
(A1) (21) 409996
(A1) (21) 413067
(A1) (21) 415271
(A1) (21) 418324
(A1) (21) 421586

14/2014
22/2014
10/2016
02/2017
13/2017
05/2018
24/2018

(A1) (21) 421805
(A1) (21) 422830
(A1) (21) 423298
(A1) (21) 424756
(A1) (21) 425019
(A1) (21) 425121
(A1) (21) 430383

26/2018
07/2019
10/2019
19/2019
21/2019
21/2019
04/2020

DECYZJE STWIERDZAJĄCE WYGAŚNIĘCIE DECYZJI
O UDZIELENIU PRAWA
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer zgłoszenia wynalazku, numer zgłoszenia macierzystego dla zgłoszeń wydzielonych
oraz numer i rok wydania Biuletynu Urzędu Patentowego, w którym
zgłoszenie zostało ogłoszone.
(A1) (21) 405670
(A1) (21) 406040
(A1) (21) 409187
(A1) (21) 410742
(A1) (21) 413369
(A1) (21) 413465
(A1) (21) 413859
(A1) (21) 415334
(A1) (21) 415837

09/2015
11/2015
05/2016
14/2016
04/2017
04/2017
06/2017
13/2017
16/2017

(A1) (21) 417394
(A1) (21) 417418
(A1) (21) 418286
(A1) (21) 418287
(A1) (21) 418288
(A1) (21) 418644
(A1) (21) 419723
(A1) (21) 422191
(A1) (21) 422996

25/2017
26/2017
04/2018
04/2018
04/2018
06/2018
13/2018
02/2019
08/2019

WYGAŚNIĘCIE PRAWA
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer wygasłego patentu,
datę wygaśnięcia oraz zakres wygaśnięcia.
(B3) (11) 195843
(B3) (11) 197325
(B1) (11) 197994
(B1) (11) 208506
(B1) (11) 215047
(B1) (11) 215207
(B1) (11) 215758
(B1) (11) 216092
(B1) (11) 216127
(B3) (11) 217178
(B1) (11) 221812

2016 01 13
2016 01 13
2015 09 14
2016 02 04
2018 10 06
2018 11 05
2018 11 05
2018 10 13
2018 11 05
2015 11 26
2016 02 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
Patent wygasł w całości
Patent wygasł w całości
Patent wygasł w całości
Patent wygasł w całości
Patent wygasł w całości

DECYZJE O ZMIANIE, UCHYLENIU LUB STWIERDZENIU
NIEWAŻNOŚCI DECYZJI OPUBLIKOWANYCH
W WIADOMOŚCIACH URZĘDU PATENTOWEGO
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer zgłoszenia albo numer patentu, numer i rok wydania Wiadomości Urzędu Patentowego,
w którym ogłoszona została decyzja podlegająca zmianie, uchyleniu
albo której nieważność Urząd Patentowy RP stwierdził, datę i treść
decyzji uchylającej, zmieniającej lub stwierdzającej nieważność decyzji
uprzednio ogłoszonej.
(B1) (11) 218420
12/2014
2020 08 20
Stwierdzono nieważność decyzji z dn. 20.01.2014 r. o udzieleniu
patentu.
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WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

Nr 5/2021

WPISY I ZMIANY W REJESTRZE NIEUWZGLĘDNIONE
W INNYCH SAMODZIELNYCH OGŁOSZENIACH

MODERNIZACJI TECHNICZNYCH MULTICON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gliwice, Polska 530543718

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.

(11) 221390 A. Wykreślono: MSP-INTOP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Skarbimierzyce, Polska 321479758
Wpisano: MSP ENGINEERING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Skarbimierzyce, Polska 321479758

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) 198005 A. Wykreślono: GUARDIAN INDUSTRIES CORPORATION, Auburn Hills, Stany Zjednoczone Ameryki Wpisano: GUARDIAN GLASS, LLC, Auburn Hills, Stany Zjednoczone Ameryki
(11) 200138 A. Wykreślono: GUARDIAN INDUSTRIES CORPORATION, Auburn Hills, Stany Zjednoczone Ameryki Wpisano: GUARDIAN GLASS, LLC, Auburn Hills, Stany Zjednoczone Ameryki
(11) 201382 A. Wykreślono: WANZL METALLWARENFABRIK
GMBH, Leipheim, Niemcy Wpisano: Wanzl GmbH & Co. KGaA,
Leipheim, Niemcy
(11) 203913 A. Wykreślono: GUARDIAN INDUSTRIES CORPORATION, Auburn Hills, Stany Zjednoczone Ameryki Wpisano: GUARDIAN GLASS, LLC, Auburn Hills, Stany Zjednoczone Ameryki
(11) 204049 A. Wykreślono: GUARDIAN INDUSTRIES CORPORATION, Auburn Hills, Stany Zjednoczone Ameryki Wpisano: GUARDIAN GLASS, LLC, Auburn Hills, Stany Zjednoczone Ameryki
(11) 205313 A. Wykreślono: BERG INDUSTRIES AB, Sztokholm, Szwecja Wpisano: EMBA Holding Aktiebolag, Sztokholm,
Szwecja
(11) 206598 A. Wykreślono: GUARDIAN INDUSTRIES CORP.,
Auburn Hills, Stany Zjednoczone Ameryki Wpisano: GUARDIAN
GLASS, LLC, Auburn Hills, Stany Zjednoczone Ameryki
(11) 208586 A. Wykreślono: GUARDIAN INDUSTRIES CORP.,
Auburn Hills, Stany Zjednoczone Ameryki Wpisano: GUARDIAN
GLASS, LLC, Auburn Hills, Stany Zjednoczone Ameryki
(11) 211789 A. Wykreślono: Clinique La Prairie Franchising
S.A., Pfäffikon, Szwajcaria Wpisano: Clinique La Prairie S.A., Clarens, Szwajcaria
(11) 213502 A. Wykreślono: GUARDIAN INDUSTRIES CORP.,
Auburn Hills, Stany Zjednoczone Ameryki Wpisano: GUARDIAN
GLASS, LLC, Auburn Hills, Stany Zjednoczone Ameryki
(11) 214468 A. Wykreślono: UNIWERSYTET PRZYRODNICZY
WE WROCŁAWIU, Wrocław, Polska 000001867 Wpisano: SYNKOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wrocław, Polska 360172558

(11) 221985 A. Wykreślono: RETAIL ROBOTICS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Bielsko-Biała, Polska 072931047 Wpisano: INTEGER.PL
SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków, Polska 356590980
(11) 228832 A. Wykreślono: LUCIMA MAREK, Warszawa, Polska; WIENIEWSKI TOMASZ, Warszawa-Wesoła, Polska Wpisano:
VOMBAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Lublin, Polska 367735987
(11) 229787 A. Wykreślono: MICHAŁOWICZ WŁODZIMIERZ,
Oleśnica, Polska Wpisano: MULTIVALVE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gliwice, Polska 240155930
(11) 230003 A. Wykreślono: UNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH, Katowice, Polska 000001347; ROSPONDEK ANDRZEJ
STABILIZACJA PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO HANDLOWE,
Rędziny, Polska 243622934 Wpisano: ROSPONDEK ANDRZEJ
STABILIZACJA PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO HANDLOWE,
Rędziny, Polska 243622934
(11) 231290 A. Wykreślono: ELECTRUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Białystok, Polska 052025420
Wpisano: MIKRONIKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, Polska 001064137
(11) 233070 A. Wykreślono: RMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia, Polska 220592993 Wpisano:
AIC SPÓŁKA AKCYJNA, Gdynia, Polska 220592964
(11) 234262 D. Dokonano wpisu o brzmieniu:„Na podstawie tytułu wykonawczego: Nakazu zapłaty w postępowaniu
upominawczym Sądu Rejonowego Lublin-Zachód w Lublinie,
IV Wydziału Cywilnego z dnia 31 marca 2014 r., sygn. akt VI Nc-e
164839/14 zaopatrzonego w klauzulę wykonalności z dnia 14
maja 2014 r., postanowienia Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach Mariusza
Snopkek z dnia 27 listopada 2014 r., sygn. akt Km 898/14 oraz
postanowienia Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym
Poznań-Stare Miasto Sebastiana Nowak z dnia 19 listopada 2014
r., sygn. akt 133/19, Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym
w Bydgoszczy Kamila Glazik w toku postępowania egzekucyjnego prowadzonego pod sygnaturą akt: KM 2825/19 dokonał
zajęcia prawa ochronnego na przedmiotowy patent na wniosek wierzyciela: Tousek Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Mikołowie”.
(11) 235680 A. Wykreślono: KOWALSKI DAMAZY, Adelinów,
Polska; RAKOWSKI BOGDAN, Łódź, Polska Wpisano: RAKOWSKI
BOGDAN, Łódź, Polska; DAMAZY KOWALSKI, Łódź, Polska

(11) 218908 A. Wykreślono: ZAKŁAD TWORZYW SZTUCZNYCH „HAGMED” ZAJĄC I TOMASZEWSKI SPÓŁKA JAWNA,
Rawa Mazowiecka, Polska 005285326 Wpisano: HAGMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Rawa Mazowiecka, Polska 005285326
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Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer wygasłego patentu
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1641865
1641996
1642005
1642026
1643999
1644002
1644482
1644620
1644679
1645070
1645319
1646526
1646580
1646787
1648268
1648371
1648412
1648484
1648509
1649124
1651604
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1653798
1654440
1654691
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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) 1651338 A. Wykreślono: Unilever BCS Europe B.V., Rotterdam, Holandia Wpisano: Upfield Europe B.V., Rotterdam, Holandia
(11) 1675462 A. Wykreślono: Bayer Intellectual Property
GmbH, Monheim am Rhein, Niemcy Wpisano: BASF Corporation,
Florham Park, Stany Zjednoczone Ameryki
(11) 1709143 A. Wykreślono: Unilever BCS Europe B.V., Rotterdam, Holandia Wpisano: Upfield Europe B.V., Rotterdam, Holandia
(11) 1885192 A. Wykreślono: Unilever BCS Europe B.V., Rotterdam, Holandia Wpisano: Upfield Europe B.V., Rotterdam, Holandia
(11) 1917336 A. Wykreślono: Unilever BCS Europe B.V., AL Rotterdam, Holandia Wpisano: Upfield Europe B.V., Rotterdam, Holandia
(11) 2028944 A. Wykreślono: Bayer Intellectual Property
GmbH, Monheim am Rhein, Niemcy Wpisano: BASF SE, Ludwigshafen am Rhein, Niemcy
(11) 2029412 A. Wykreślono: SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT, München, Niemcy Wpisano: Siemens Mobility GmbH,
München, Niemcy
(11) 2171005 A. Wykreślono: Evonik Röhm GmbH, Darmstadt, Niemcy Wpisano: Röhm GmbH, Darmstadt, Niemcy
(11) 2188105 A. Wykreślono: Evonik Röhm GmbH, Darmstadt, Niemcy Wpisano: Röhm GmbH, Darmstadt, Niemcy
(11) 2212091 A. Wykreślono: Evonik Röhm GmbH, Darmstadt, Niemcy Wpisano: Röhm GmbH, Darmstadt, Niemcy
(11) 2144998 A. Wykreślono: Takeda Vaccines, Inc., Deerfield, Stany Zjednoczone Ameryki Wpisano: Takeda Vaccines, Inc.,
Cambridge, Stany Zjednoczone Ameryki
(11) 2252807 A. Wykreślono: Brugg Kabel AG, Brugg, Szwajcaria Wpisano: Brugg Kabel AG, Brugg AG, Szwajcaria
(11) 2252807 A. Wykreślono: Brugg Kabel AG, Brugg AG,
Szwajcaria Wpisano: BRUGG Lifting AG, Birr, Szwajcaria
(11) 2259685 A. Wykreślono: Bayer Intellectual Property
GmbH, Monheim am Rhein, Niemcy Wpisano: BASF Corporation,
Florham Park, Stany Zjednoczone Ameryki
(11) 2274371 A. Wykreślono: Evonik Röhm GmbH, Darmstadt, Niemcy Wpisano: Röhm GmbH, Darmstadt, Niemcy
(11) 2315801 A. Wykreślono: Evonik Röhm GmbH, Darmstadt, Niemcy Wpisano: Röhm GmbH, Darmstadt, Niemcy
(11) 2451871 A. Wykreślono: Evonik Röhm GmbH, Darmstadt, Niemcy Wpisano: Röhm GmbH, Darmstadt, Niemcy
(11) 2266413 A. Wykreślono: Unilever BCS Europe B.V., Rotterdam, Holandia Wpisano: Upfield Europe B.V., Rotterdam, Holandia
(11) 2454331 A. Wykreślono: Evonik Röhm GmbH, Darmstadt, Niemcy Wpisano: Röhm GmbH, Darmstadt, Niemcy
(11) 2483043 A. Wykreślono: Evonik Röhm GmbH, Darmstadt, Niemcy Wpisano: Röhm GmbH, Darmstadt, Niemcy
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(11) 2501725 A. Wykreślono: Evonik Röhm GmbH, Darmstadt, Niemcy Wpisano: Röhm GmbH, Darmstadt, Niemcy
(11) 2503895 A. Wykreślono: Zwanenberg Food Group B.V.,
Almelo, Holandia Wpisano: Maruly Development B.V., Borne, Holandia
(11) 2551021 A. Wykreślono: Andritz S.A.S., Velizy-Villacoublay, Francja Wpisano: Andritz S.A.S., Châteauroux, Francja
(11) 2571374 A. Wykreślono: Unilever BCS Europe B.V., Rotterdam, Holandia Wpisano: Upfield Europe B.V., Rotterdam, Holandia
(11) 2584907 A. Wykreślono: Unilever BCS Europe B.V., Rotterdam, Holandia Wpisano: Upfield Europe B.V., Rotterdam, Holandia
(11) 2585549 A. Wykreślono: Infiana Germany GmbH & Co.
KG, Forchheim, Niemcy Wpisano: Loparex Germany GmbH & Co.
KG, Forchheim, Niemcy
(11) 2591057 A. Wykreślono: Evonik Röhm GmbH, Darmstadt, Niemcy Wpisano: Röhm GmbH, Darmstadt, Niemcy
(11) 2621286 A. Wykreślono: Unilever BCS Europe B.V., Rotterdam, Holandia Wpisano: Upfield Europe B.V., Rotterdam, Holandia
(11) 2622038 A. Wykreślono: BOSTIK SA, Saint-Denis, Francja Wpisano: Bostik SA, Colombes, Francja
(11) 2474445 A. Wykreślono: SODECIA Kemmerich GmbH,
Attendorn, Niemcy Wpisano: SODECIA Automotive Europe GmbH,
Attendorn, Niemcy
(11) 2474445 A. Wykreślono: SODECIA Automotive Europe
GmbH, Attendorn, Niemcy Wpisano: SODECIA Safety & Interiors
GmbH, Attendorn, Niemcy
(11) 2713799 A. Wykreślono: Augenoptik- U. Hörgeräteakustik Riedel GmbH Brillen-Stube, Dresden, Niemcy Wpisano: Neuroth AG, Wolfsberg im Schwarzautal, Austria
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(11) 2991830 A. Wykreślono: Evonik Röhm GmbH, Darmstadt, Niemcy; BASF SE, Ludwigshafen am Rhein, Niemcy Wpisano:
Röhm GmbH, Darmstadt, Niemcy; BASF SE, Ludwigshafen am Rhein, Niemcy
(11) 3039153 A. Wykreślono: Evonik Degussa GmbH, Essen,
Niemcy Wpisano: Evonik Operations GmbH, Essen, Niemcy
(11) 3054776 A. Wykreślono: Unilever BCS Europe B.V., Rotterdam, Holandia Wpisano: Upfield Europe B.V., Rotterdam, Holandia
(11) 3066065 A. Wykreślono: Evonik Degussa GmbH, Essen,
Niemcy Wpisano: Evonik Operations GmbH, Essen, Niemcy
(11) 2946920 A. Wykreślono: BOSTIK SA, La Plaine Saint Denis, Francja Wpisano: Bostik SA, Colombes, Francja
(11) 3168273 A. Wykreślono: Evonik Degussa GmbH, Essen,
Niemcy Wpisano: Evonik Operations GmbH, Essen, Niemcy
(11) 3168274 A. Wykreślono: Evonik Degussa GmbH, Essen,
Niemcy Wpisano: Evonik Operations GmbH, Essen, Niemcy
(11) 3154361 A. Wykreślono: Unilever BCS Europe B.V., Rotterdam, Holandia Wpisano: Upfield Europe B.V., Rotterdam, Holandia
(11) 3148798 A. Wykreślono: Evonik Röhm GmbH, Darmstadt, Niemcy Wpisano: Röhm GmbH, Darmstadt, Niemcy
(11) 3197953 A. Wykreślono: Evonik Röhm GmbH, Darmstadt, Niemcy Wpisano: Röhm GmbH, Darmstadt, Niemcy
(11) 3197596 A. Wykreślono: Evonik Degussa GmbH, Essen,
Niemcy Wpisano: Evonik Operations GmbH, Essen, Niemcy
(11) 3275960 A. Wykreślono: BOSTIK SA, La Plaine Saint Denis, Francja Wpisano: Bostik SA, Colombes, Francja

(11) 2721076 A. Wykreślono: Evonik Röhm GmbH, Darmstadt, Niemcy Wpisano: Röhm GmbH, Darmstadt, Niemcy

(11) 3288927 A. Wykreślono: Evonik Degussa GmbH, Essen,
Niemcy; thyssenkrupp Industrial Solutions AG, Essen, Niemcy Wpisano: Evonik Operations GmbH, Essen, Niemcy; thyssenkrupp Industrial Solutions AG, Essen, Niemcy

(11) 2755749 A. Wykreślono: Unilever BCS Europe B.V., Rotterdam, Holandia Wpisano: Upfield Europe B.V., Rotterdam, Holandia

(11) 3325268 A. Wykreślono: BOSTIK SA, La Plaine Saint-Denis, Francja Wpisano: Bostik SA, Colombes, Francja

(11) 2752161 A. Wykreślono: Suzhou Touchstone International Medical Science Co., Ltd., Suzhou, Chiny Wpisano: Touchstone International Medical Science Co., Ltd., Suzhou, Chiny

(11) 3369787 A. Wykreślono: Evonik Röhm GmbH, Darmstadt, Niemcy Wpisano: Röhm GmbH, Darmstadt, Niemcy

(11) 2752162 A. Wykreślono: Suzhou Touchstone International Medical Science Co., Ltd., Suzhou, Chiny Wpisano: Touchstone International Medical Science Co., Ltd., Suzhou, Chiny
(11) 2827723 A. Wykreślono: Unilever BCS Europe B.V., Rotterdam, Holandia Wpisano: Upfield Europe B.V., Rotterdam, Holandia

(11) 3369788 A. Wykreślono: Evonik Röhm GmbH, Darmstadt, Niemcy Wpisano: Röhm GmbH, Darmstadt, Niemcy
(11) 3450163 A. Wykreślono: Evonik Röhm GmbH, Darmstadt, Niemcy Wpisano: Röhm GmbH, Darmstadt, Niemcy
(11) 3353238 A. Wykreślono: Evonik Röhm GmbH, Darmstadt, Niemcy Wpisano: Röhm GmbH, Darmstadt, Niemcy

(11) 2841268 A. Wykreślono: Evonik Röhm GmbH, Darmstadt, Niemcy Wpisano: Röhm GmbH, Darmstadt, Niemcy
(11) 2869710 A. Wykreślono: Unilever BCS Europe B.V., Rotterdam, Holandia Wpisano: Upfield Europe B.V., Rotterdam, Holandia

OGŁOSZENIA

(11) 2852756 A. Wykreślono: Siemens Aktiengesellschaft,
München, Niemcy Wpisano: Siemens Mobility GmbH, München,
Niemcy

SPROSTOWANIA OPISÓW PATENTOWYCH

(11) 2897464 A. Wykreślono: Unilever BCS Europe B.V., Rotterdam, Holandia Wpisano: Upfield Europe B.V., Rotterdam, Holandia
(11) 2903447 A. Wykreślono: Unilever BCS Europe B.V., Rotterdam, Holandia Wpisano: Upfield Europe B.V., Rotterdam, Holandia
(11) 2950660 A. Wykreślono: Unilever BCS Europe B.V., Rotterdam, Holandia Wpisano: Upfield Europe B.V., Rotterdam, Holandia
(11) 2939611 A. Wykreślono: Suzhou Touchstone International Medical Science Co., Ltd., Suzhou City, Chiny Wpisano: Touchstone International Medical Science Co., Ltd., Suzhou, Chiny
(11) 2983485 A. Wykreślono: Unilever BCS Europe B.V., Rotterdam, Holandia Wpisano: Upfield Europe B.V., Rotterdam, Holandia
(11) 2978785 A. Wykreślono: Evonik Röhm GmbH, Darmstadt, Niemcy Wpisano: Röhm GmbH, Darmstadt, Niemcy

Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer udzielonego prawa
oraz informację o sprostowaniu.
(B1) (11) 233860 Postanowiono opis patentowy ponownie wydrukować ze względu na błąd w nazwisku współtwórcy, jest:
MAGDALENA MAJDAN-SKÓRA, Gdańsk, PL”,
Powinno być
MAGDALENA MAJDAN, Gdańsk, PL”
(T3) (11) 2642936 Postanowiono sprostować oczywistą omyłkę
w treści danych bibliograficznych: w pozycji (73) Uprawniony z
patentu jest: Fournitures Hospitalieres Industrie, Quimper, FR, Simon, Patrick, Lyon, FR, Mittlmeier, Thomas, Berlin, DE powinno być:
Fournitures Hospitalieres Industrie, Quimper, FR, Goldzak, Mario,
Balma, FR, Simon, Patrick, Lyon, FR, Mittlmeier, Thomas, Berlin, DE
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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
WPISY I ZMIANY W REJESTRZE NIEUWZGLĘDNIONE
W INNYCH SAMODZIELNYCH OGŁOSZENIACH

PRAWA OCHRONNE
NA WZORY UŻYTKOWE
DECYZJE O ODMOWIE 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) 122008
23/2014
(U1) (21) 123490(62) 121238
15/2015
(U1) (21) 125492
05/2018
(U1) (21) 126104
19/2018
(U1) (21) 126888
14/2019
(U1) (21) 126986
04/2019
(U1) (21) 126998
17/2019
(U1) (21) 127161
20/2019
(U1) (21) 127382
25/2019

(U1) (21) 127386
(U1) (21) 127425
(U1) (21) 127554
(U1) (21) 127587
(U1) (21) 127588
(U1) (21) 127589
(U1) (21) 127757
(U1) (21) 127763
(U1) (21) 128103
(U1) (21) 128458

26/2019
01/2020
06/2020
06/2020
06/2020
06/2020
10/2020
10/2020
20/2019
23/2019

DECYZJE O UMORZENIU POSTĘPOWANIA
W SPRAWIE UDZIELENIA PRAWA,
WYDANE PO OGŁOSZENIU O ZGŁOSZENIU
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer zgłoszenia wzoru użytkowego, numer zgłoszenia macierzystego dla zgłoszeń wydzielonych
lub przekształconych ze zgłoszenia wynalazku oraz numer i rok wydania
Biuletynu Urzędu Patentowego, w którym zgłoszenie zostało ogłoszone.
(U1) (21) 125981
(U1) (21) 127717

16/2018
09/2020

(U1) (21) 128056

24/2019

Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer prawa ochronnego na
wzór użytkowy, wskazanie rubryki rejestru, charakter oraz treść wpisu. Publikacji podlegają wpisy w rejestrze dotyczące uprawnionych, twórców, praw
ograniczających prawo ochronne oraz sprostowania istotnych pomyłek.
Rubryka A – dane uprawnionego
Rubryka B – tytuł wynalazku
Rubryka C – dane twórców wynalazku
Rubryka D – prawa ograniczające prawo ochronne
Rubryka E – wpisy uzupełniające stan prawny prawa ochronnego
Rubryka F – wnioski o unieważnienie, sprzeciwy oraz decyzje dotyczące prawa ochronnego
Rubryka G – informacje o unieważnieniu lub wygaśnięciu prawa
ochronnego
(11) 65912 A. Wykreślono: ZAKŁAD MASZYN GÓRNICZYCH
GLINIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gorlice,
Polska 490731095 Wpisano: FAMUR SPÓŁKA AKCYJNA, Katowice,
Polska 270641528
(11) 67410 A. Wykreślono: DUBIEL VITRUM SPÓŁKA JAWNA, Rabka-Zdrój, Polska 122399341 Wpisano: DUBIEL VITRUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rabka-Zdrój, Polska 122399341
(11) 69142 A. Wykreślono: TGJ GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nysa, Polska 243518036 Wpisano: PQP
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ruda Śląska,
Polska 367325545
(11) 69957 A. Wykreślono: AQMET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Bielsko-Biała,
Polska 072931047 Wpisano: RETAIL ROBOTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Bielsko-Biała, Polska 072931047
(11) 70207 C. Wykreślono: MICHALSKI MARCIN, Zielona Góra/
Kisielin, Polska Wpisano: MICHALSKI MARCIN, Zielona Góra, Polska
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C. WZORY PRZEMYSŁOWE
Cyfrowe kody identyfikacyjne (wg normy WIPO ST. 80), które poprzedzają informacje dotyczące wzorów przemysłowych oznaczają:

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

–
–
–
–
–
–

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

–
–
–
–
–
–

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

PRAWA Z REJESTRACJI
WZORÓW PRZEMYSŁOWYCH

(54) Narzędzie logopedyczne
(55)

UDZIELONE PRAWA
(od nr 26 718 do nr 26 760)

(51) 24-01
(11) 26718
(22) 2020 09 21
(21) 28925
(73) CHOJNACKI DAWID DAWID CHOJNACKI-LOGOS SYSTEM,
Sosnowiec (PL)
(72) BOBROWSKI TOMASZ, CHOJNACKI DAWID
(54) Narzędzie logopedyczne
(55)

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

24-01
(11) 26721
(22) 2020 09 21
(21) 29230
CHOJNACKI DAWID LOGOS SYSTEM, Sosnowiec (PL)
BOBROWSKI TOMASZ, CHOJNACKI DAWID
Narzędzie logopedyczne

24-01
(11) 26719
(22) 2020 09 21
(21) 29228
CHOJNACKI DAWID LOGOS SYSTEM, Sosnowiec (PL)
CHOJNACKI DAWID, BOBROWSKI TOMASZ
Narzędzie logopedyczne

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

24-02
(11) 26722
(22) 2020 09 21
(21) 29232
CHOJNACKI DAWID LOGOS SYSTEM, Sosnowiec (PL)
BOBROWSKI TOMASZ, CHOJNACKI DAWID
Narzędzie logopedyczne

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

(51) 24-01
(11) 26720
(22) 2020 09 21
(21) 29229
(73) CHOJNACKI DAWID LOGOS SYSTEM, Sosnowiec (PL)
(72) BOBROWSKI TOMASZ, CHOJNACKI DAWID

(51) 26-01
(11) 26723
(22) 2020 10 20
(21) 29058
(73) ILUMINI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa (PL)
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(51) 15-09
(11) 26727
(22) 2020 11 05
(21) 29119
(73) DENTEC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Grodzisk Mazowiecki (PL)
(72) GĘBALA ŁUKASZ
(54) Chwytak do aplikacji insertów do formy wtryskowej
(55)

(72) WILIGÓRSKA EWA
(54) Klosz znicza nagrobkowego
(55)

(51) 23-08
(11) 26724
(22) 2020 09 03
(21) 28890
(73) POLITAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWO AKCYJNA, Rybnik (PL)
(72) SZRYT MARCIN
(54) Dozownik do dezynfekcji
(55)

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

21-01
(11) 26725
(22) 2020 10 21
UNIWERSYTET ŁÓDZKI, Łódź (PL)
WIŚNIEWSKA-KIN MONIKA
Alfabetyczne gry edukacyjne

(21) 29063

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

21-01
(11) 26726
(22) 2020 10 21
UNIWERSYTET ŁÓDZKI, Łódź (PL)
WIŚNIEWSKA-KIN MONIKA
Zestaw klocków edukacyjnych

(21) 29064

(51) 12-10
(11) 26728
(22) 2020 10 08
(21) 29026
(73) MATURI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa (PL)
(72) MATULKA TOMASZ
(54) Przyczepy turystyczne mieszkalne
(55)

(51) 12-10
(11) 26729
(22) 2020 10 08
(21) 29027
(73) MATURI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa (PL)
(72) MATULKA TOMASZ
(54) Przyczepy turystyczne mieszkalne
(55)

(51) 15-04
(11) 26730
(22) 2020 11 09
(21) 29126
(73) MINE MASTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wilków (PL)
(72) NADOLNY GRZEGORZ, HNAT WITOLD, OSTAPÓW LESŁAW,
SARECKI ŁUKASZ, MŁYŃCZAK MARIUSZ, KAŹMIERCZAK WIESŁAW,
ŁAWICKI PIOTR, GIL TOMASZ, PITERA ŁUKASZ
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(54) Maszyna górnicza do obrywki
(55)

(51) 14-03
(11) 26731
(22) 2020 10 30
(21) 29103
(73) PROXIMA SPÓŁKA JAWNA W.M. FREDRYCH, M. FREDRYCH,
Toruń (PL)
(72) FREDRYCH WITOLD MICHAŁ
(54) Piloty zdalnego sterowania [bezprzewodowe]
(55)

(51) 14-03
(11) 26732
(22) 2020 10 30
(21) 29104
(73) PROXIMA SPÓŁKA JAWNA W.M. FREDRYCH, M. FREDRYCH,
Toruń (PL)
(72) FREDRYCH WITOLD MICHAŁ
(54) Piloty zdalnego sterowania [bezprzewodowe]
(55)

(51) 14-03
(11) 26733
(22) 2020 10 30
(21) 29105
(73) PROXIMA SPÓŁKA JAWNA W.M. FREDRYCH, M. FREDRYCH,
Toruń (PL)
(72) FREDRYCH WITOLD MICHAŁ
(54) Piloty zdalnego sterowania [bezprzewodowe]
(55)
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(51) 14-03
(11) 26734
(22) 2020 10 30
(21) 29106
(73) PROXIMA SPÓŁKA JAWNA W.M. FREDRYCH, M. FREDRYCH,
Toruń (PL)
(72) FREDRYCH WITOLD MICHAŁ
(54) Piloty zdalnego sterowania [bezprzewodowe]
(55)

(51) 14-03
(11) 26735
(22) 2020 10 30
(21) 29110
(73) PROXIMA SPÓŁKA JAWNA W.M. FREDRYCH, M. FREDRYCH,
Toruń (PL)
(72) FREDRYCH WITOLD MICHAŁ
(54) Piloty zdalnego sterowania [bezprzewodowe]
(55)

(51) 14-03
(11) 26736
(22) 2020 10 30
(21) 29111
(73) PROXIMA SPÓŁKA JAWNA W.M. FREDRYCH, M. FREDRYCH,
Toruń (PL)
(72) FREDRYCH WITOLD MICHAŁ
(54) Piloty zdalnego sterowania [bezprzewodowe]
(55)

(51) 14-03
(11) 26737
(22) 2020 10 30
(21) 29112
(73) PROXIMA SPÓŁKA JAWNA W.M. FREDRYCH, M. FREDRYCH,
Toruń (PL)
(72) FREDRYCH WITOLD MICHAŁ
(54) Piloty zdalnego sterowania [bezprzewodowe]
(55)

(51) 14-03
(11) 26738
(22) 2020 10 30
(21) 29113
(73) PROXIMA SPÓŁKA JAWNA W.M. FREDRYCH, M. FREDRYCH,
Toruń (PL)
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(51) 09-03
(11) 26742
(22) 2020 11 13
(21) 29141
(73) FILIPOWICZ WITOLD PHARMACY LABORATORIES PLUS,
Warszawa (PL)
(72) FILIPOWICZ WITOLD
(54) Opakowanie kartonowe
(55)

(72) FREDRYCH WITOLD MICHAŁ
(54) Piloty zdalnego sterowania [bezprzewodowe]
(55)

(51) 14-03
(11) 26739
(22) 2020 10 30
(21) 29114
(73) PROXIMA SPÓŁKA JAWNA W.M. FREDRYCH, M. FREDRYCH,
Toruń (PL)
(72) FREDRYCH WITOLD MICHAŁ
(54) Piloty zdalnego sterowania [bezprzewodowe]
(55)

(51) 09-03
(11) 26743
(22) 2020 11 13
(21) 29142
(73) FILIPOWICZ WITOLD PHARMACY LABORATORIES PLUS,
Warszawa (PL)
(72) FILIPOWICZ WITOLD
(54) Opakowanie kartonowe
(55)

(51) 25-01
(11) 26740
(22) 2020 11 10
(21) 29133
(73) BELLA PLAST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa (PL)
(72) JASTRZĘBSKI PRZEMYSŁAW
(54) Listwa do boniowania z siatką
(55)

(51) 09-03
(11) 26744
(22) 2020 11 13
(21) 29143
(73) FILIPOWICZ WITOLD PHARMACY LABORATORIES PLUS,
Warszawa (PL)
(72) FILIPOWICZ WITOLD
(54) Opakowanie kartonowe
(55)

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

31-00
(11) 26741
(22) 2020 11 23
WYSOCKI RYSZARD, Jarosław (PL)
WYSOCKI RYSZARD
Miksery

(21) 29163

(51) 09-03
(11) 26745
(22) 2020 11 13
(21) 29144
(73) FILIPOWICZ WITOLD PHARMACY LABORATORIES PLUS,
Warszawa (PL)
(72) FILIPOWICZ WITOLD
(54) Opakowanie kartonowe
(55)
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(51) 09-03
(11) 26746
(22) 2020 11 13
(21) 29145
(73) FILIPOWICZ WITOLD PHARMACY LABORATORIES PLUS,
Warszawa (PL)
(72) FILIPOWICZ WITOLD
(54) Opakowanie kartonowe
(55)

(51) 09-03
(11) 26747
(22) 2020 11 13
(21) 29146
(73) FILIPOWICZ WITOLD PHARMACY LABORATORIES PLUS,
Warszawa (PL)
(72) FILIPOWICZ WITOLD
(54) Opakowanie kartonowe
(55)
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(72) JENDRYSIK WOJCIECH
(54) Uchwyt do wkładu elektrycznego znicza
(55)

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

25-01
(11) 26751
(22) 2020 03 31
KAŁUGA AGNIESZKA, Dublin (IE)
KAŁUGA AGNIESZKA
Bloczki betonowe

(21) 28507

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

08-05
(11) 26752
(22) 2020 07 07
PIJANKA ZDZISŁAW, Siedliska (PL)
PIJANKA ZDZISŁAW
Przyrząd do mycia wałków i mieszania farby

(21) 28729

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

08-05
(11) 26753
(22) 2020 07 07
PIJANKA ZDZISŁAW, Siedliska (PL)
PIJANKA ZDZISŁAW
Przyrząd do mycia wałków i mieszania farby

(21) 28730

(51) 09-03
(11) 26748
(22) 2020 11 13
(21) 29147
(73) FILIPOWICZ WITOLD PHARMACY LABORATORIES PLUS,
Warszawa (PL)
(72) FILIPOWICZ WITOLD
(54) Opakowanie kartonowe
(55)

(51) 26-04
(11) 26749
(22) 2020 11 20
(21) 29165
(73) CORTINA POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Katowice (PL)
(72) JENDRYSIK WOJCIECH
(54) Wkład elektryczny do znicza
(55)

(51) 26-04
(11) 26750
(22) 2020 11 20
(21) 29166
(73) CORTINA POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Katowice (PL)
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(51) 06-13
(11) 26754
(22) 2020 03 06
(21) 28442
(73) ZAKŁAD PRACY CHRONIONEJ TEXPOL SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Dłutów (PL)
(72) WEJCHERT MONIKA, WEJCHERT ALICJA, STASIAK
STANISŁAWA JANINA
(54) Ręcznik kąpielowy
(55)

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

25-01
(11) 26755
(22) 2020 02 10
ZAWIŚLAK HENRYK, Dziwnówek (PL)
ZAWIŚLAK HENRYK
Cokół-element budowlany i konstrukcyjny

(21) 28355
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(54) Zestaw etykiet
(55)

(51) 32-00
(11) 26758
(22) 2020 10 09
(21) 29042
(73) ZAKŁADY CERAMICZNE BOLESŁAWIEC W BOLESŁAWCU
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bolesławiec (PL)
(72) DUDNIK-CHELALGA ADRIANA
(54) Wzór powierzchniowy
(55)

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

26-01
(11) 26759
(22) 2020 10 28
WALĘDZIAK STEFAN INTERLIGHT, Brańsk (PL)
WALĘDZIAK STEFAN
Lampa zniczowa

(21) 29094

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

26-01
(11) 26760
(22) 2020 10 28
WALĘDZIAK STEFAN INTERLIGHT, Brańsk (PL)
WALĘDZIAK STEFAN
Lampa zniczowa

(21) 29095

(51) 09-03
(11) 26756
(22) 2020 06 08
(21) 28653
(73) MACIEJCZYK HENRYK WIELOBRANŻOWE PRZEDSIĘBIORSTWO
PRODUKCYJNO-HANDLOWE MAGMA, Suchatówka (PL)
(72) MACIEJCZYK HENRYK
(54) Pojemnik na parafinę o podstawie ośmiokąta
(55)

(51) 19-08
(11) 26757
(22) 2020 10 19
(21) 29059
(73) BARWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Kraków (PL)
(72) BROŻYNA MAŁGORZATA
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WYGAŚNIĘCIE PRAWA

Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer wygasłego prawa z rejestracji, datę wygaśnięcia oraz zakres wygaśnięcia.
(11) 00432
(11) 00433
(11) 00544
(11) 00748
(11) 00749
(11) 00958
(11) 00964
(11) 00969
(11) 01215
(11) 02911
(11) 08232
(11) 08234
(11) 15474
(11) 15696
(11) 15918
(11) 17015
(11) 21390
(11) 21392
(11) 21394
(11) 21395
(11) 21396
(11) 21397
(11) 21398
(11) 21421
(11) 21446
(11) 21466
(11) 21471
(11) 21495
(11) 21496
(11) 21522
(11) 21525
(11) 21526
(11) 21543
(11) 21553
(11) 21554
(11) 21571
(11) 21575
(11) 21576
(11) 21638
(11) 21665
(11) 21691
(11) 21702
(11) 22089
(11) 22092

2019 10 07
2019 10 07
2019 10 01
2019 10 28
2019 10 28
2019 10 27
2019 10 30
2019 10 30
2019 10 22
2019 10 25
2019 10 11
2019 10 11
2019 10 21
2019 10 14
2019 10 31
2019 10 23
2019 10 02
2019 10 06
2019 10 09
2019 10 10
2019 10 16
2019 10 16
2019 10 20
2019 10 09
2019 10 17
2019 10 31
2019 10 30
2019 10 02
2019 10 21
2019 10 09
2019 10 18
2019 10 31
2019 10 14
2019 10 17
2019 10 27
2019 10 01
2019 10 23
2019 10 27
2019 10 20
2019 10 23
2019 10 20
2019 10 20
2019 10 30
2019 10 24

Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
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.
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WPISY I ZMIANY W REJESTRZE NIEUWZGLĘDNIONE
W INNYCH SAMODZIELNYCH OGŁOSZENIACH
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer prawa z rejestracji,
wskazanie rubryki rejestru, charakter oraz treść wpisu. Publikacji podlegają wpisy w rejestrze dotyczące uprawnionych, twórców, praw ograniczających prawo z rejestracji oraz sprostowania istotnych pomyłek.
Rubryka A – dane uprawnionego
Rubryka B – przedmiot wzoru przemysłowego
Rubryka C – dane twórców wzoru przemysłowego
Rubryka D – prawa ograniczające prawo z rejestracji
Rubryka E – wnioski o unieważnienie, sprzeciwy oraz decyzje dotyczące prawa z rejestracji
Rubryka G – informacje o unieważnieniu lub wygaśnięciu prawa z rejestracji
Rubryka G – informacje o unieważnieniu lub wygaśnięciu prawa z rejestracji
(11) 15667 A. Wykreślono: TOORANK POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Jasienica, Polska 070739216 Wpisano:MUNDIVIE SPÓŁKA
AKCYJNA, Jasienica, Polska 070739216
(11) 17144 A. Wykreślono: AXA-MAG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Siewierz, Polska 272951960 Wpisano:AXA STENMAN POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zawiercie, Polska272951960
(11) 18616 A. Wykreślono: TOORANK POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Jasienica, Polska 070739216 Wpisano:MUNDIVIE SPÓŁKA
AKCYJNA, Jasienica, Polska 070739216
(11) 19428 A. Wykreślono: ZBIERAŃSKA-FRAŚ BEATA PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE IZI,Częstochowa, Polska 151581480 Wpisano:PRZEDSIĘBIORSTWO IZI ROBERT FRAŚ, Częstochowa, Polska 150362356
(11) 21236 A. Wykreślono: TOORANK POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Jasienica, Polska 070739216 Wpisano:MUNDIVIE SPÓŁKA
AKCYJNA, Jasienica, Polska 070739216
(11) 23015 A. Wykreślono: TOORANK POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Jasienica, Polska 070739216 Wpisano:MUNDIVIE SPÓŁKA
AKCYJNA, Jasienica, Polska 070739216
(11) 23032 A. Wykreślono: TOORANK POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Jasienica, Polska 070739216 Wpisano:MUNDIVIE SPÓŁKA
AKCYJNA, Jasienica, Polska 070739216
(11) 23901 A. Wykreślono:FUNDACJA PAMIĘĆ I POMOC IM.
DR. EDMUNDA GRYGLEWICZA, Katowice, Polska 272129220 Wpisano:FUNDACJA PAMIĘC I POMOC IM DR EDMUNDA GRYGLEWICZA
W LIKWIDACJI, Katowice, Polska 272129220
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D. ZNAKI TOWAROWE
Cyfrowe kody identyfikacyjne (wg normy WIPO ST. 60), które poprzedzają informacje dotyczące znaków towarowych oznaczają:

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

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

PRAWA OCHRONNE
NA ZNAKI TOWAROWE
UDZIELONE PRAWA
(od nr 333 276 do nr 333 925)
(111) 333276
(220) 2016 04 22
(151) 2020 12 30
(441) 2016 10 24
(732) 4C SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CIA CONTENT IMPACT AGENCY
(540)

(210) 455355

(591) czerwony, czarny, biały
(531) 26.04.04, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 usługi doradztwa w zakresie public relations, badania w zakresie public relations, usługi badania opinii publicznej,
badania rynku mediów i reklamy, pomoc w zarządzaniu przedsiębiorstwami handlowymi w zakresie public relations, usługi w za-

kresie reklamy: organizacja i prowadzenie kampanii reklamowych,
wynajem i sprzedaż miejsca i czasu na cele reklamowe w środkach
masowego przekazu, mediach drukowanych i elektronicznych (Internet), wynajmowanie przestrzeni reklamowej, usługi produkcji
audycji i filmów reklamowych dla radia, telewizji, filmu, Internetu,
usługi w zakresie dystrybucji i doręczania prospektów i próbek reklamowych, organizacji pokazów i wystaw, udzielanie informacji
w sprawach działalności gospodarczej, podatków, pozyskiwanie
i przekazywanie informacji o działalności gospodarczej, pomoc
w prowadzeniu działalności gospodarczej, sporządzanie ekspertyz
dotyczących działalności gospodarczej i handlowej, usługi menedżerskie dla sportowców, 38 prowadzenie serwerów i portali Internetowych, doradztwo w projektowaniu stron internetowych, usługi
udostępniania dostępu do krajowych i międzynarodowych serwisów
i portali internetowych, usługi udostępniania czasu dostępu do sieci Internet-kawiarenka internetowa, 41 produkcja filmów, spektakli,
przedstawień, programów telewizyjnych, graficznych elementów filmowych, filmów audio i video, produkcja efektów specjalnych do filmów, telewizji i radia, nagrywanie i produkcja nagrań dźwiękowych
i muzycznych, audiowizualnych, video, produkcja nagrań dźwięku
i obrazu na nośnikach dźwięku i obrazu, produkcja filmów na płytach DVD i CD-ROM, adaptacja i montaż filmów, nagrań video, programów telewizyjnych i radiowych, obsługa studia filmowego, prezentacja filmów i nagrań wideo, organizowanie zajęć sportowych,
zawodów i imprez sportowych, organizacja i przygotowanie imprez
sportowych i konkursów sportowych, prowadzenie szkoleń z dziedziny sportu, organizacja i prowadzenie treningu dla zawodników
dyscyplin sportowych, usługi trenerskie, wynajmowanie obiektów
sportowych, stadionów, kortów tenisowych, wypożyczanie sprzętu
sportowego, udostępnianie obiektów i urządzeń sportowych, usługi
produkcja imprez sportowych, usługi w zakresie informacji i edukacji sportowej, szkolenia z zakresu public relations, 42 projektowanie,
tworzenie, hosting i utrzymywanie stron internetowych dla osób

Nr 5/2021

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

trzecich, doradztwo związane z oprogramowaniem do systemów komunikacyjnych, badania projektowe związane z oprogramowaniem,
opracowywanie i wdrażanie programów komputerowych, usługi
dotyczące oprogramowania komputerowego zawarte w tej klasie,
opracowywanie 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, usługi dostarczania dostępu do serwerów internetowych,
doradztwo w sprawach komputerów, doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego, doradztwo związane z odzyskiwaniem danych
komputerowych, doradztwo związane z aktualizacją oprogramowania komputerowego, doradztwo związane z konserwacją oprogramowania komputerowego, 45 doradztwo w zakresie własności
intelektualnej, licencjonowanie własności intelektualnej i praw autorskich, administracja i zarządzanie prawami do transmisji imprez
sportowych, udzielanie licencji na prowadzenie transmisji z imprez
sportowych, udzielanie licencji na kopiowanie nadawanych programów telewizyjnych, udzielanie licencji na kopiowanie nadawanych
programów telewizyjnych w postaci transmisji z imprez sportowych,
pośrednictwo w uzyskiwaniu licencji na prowadzenie transmisji z imprez sportowych i rozrywkowych.

(111) 333277
(220) 2016 06 02
(210) 457279
(151) 2020 12 30
(441) 2016 10 24
(732) 4C SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk (PL)
(540) (znak słowny)
(540) 60 SEKUND...
(510), (511) 35 usługi udostępniania czasu dostępu do sieci Internet-kawiarenka Internetowa, administracja serwerów i programowanie
oprogramowania do portali internetowych, usługi udostępniania
dostępu do krajowych i międzynarodowych serwisów i portali internetowych, projektowanie i tworzenie stron internetowych, tworzenie i utrzymywanie stron internetowych, programowanie stron internetowych, hosting portali internetowych, usługi naukowe
i technologiczne i związane z nimi badania oraz projekty, usługi analiz i badań przemysłowych, prace badawczo-rozwojowe w zakresie
sprzętu i oprogramowania komputerowego, projektowanie i rozwój
oprogramowania komputerowego, aplikacji komputerowych, aplikacji dla urządzeń mobilnych i interfejsów do ich programowania,
czasowe udostępnianie online niepobieralnych programów komputerowych, aplikacji dla urządzeń mobilnych i narzędzi do ulepszania
oprogramowania i aplikacji w dziedzinie e-handlu, czasowe udostępnianie online niepobieralnego oprogramowania dotyczącego
e-handlu pozwalającego użytkownikom na prowadzenie internetowych transakcji biznesowych na portalach wymiany handlowej online poprzez światową sieć Internetową, konserwacja i aktualizacja
oprogramowania dla osób trzecich, udostępnianie stron internetowych dających użytkownikom możliwość tworzenia spersonalizowanych witryn internetowych zawierających określone według wyboru
użytkownika informacje w zakresie własności intelektualnej oraz zasad egzekwowania praw własności intelektualnej prowadzonych
w celu pomocy użytkownikom w odpowiedzi na pytania z zakresu
użycia przez osoby trzecie cudzych praw własności intelektualnej
w ramach Internetowej platformy wymiany towarów i usług, udostępnianie dostępnej online Internetowej tablicy ogłoszeń służącej
do ogłaszania, promocji, sprzedaży, odsprzedaży towarów i usług
za pośrednictwem światowej sieci komputerowej oraz w celu zbierania i rozpowszechniania danych statystycznych, ilościowych i jakościowych dotyczących sprzedaży i odsprzedaży towarów i usług
za pośrednictwem światowej sieci komputerowej, usługi informacji
meteorologicznych, usługi komputerowe w postaci spersonalizowanych stron internetowych zawierających informacje, osobiste profile
i informacje zdefiniowane przez użytkownika, umożliwianie korzystania z aplikacji oprogramowania poprzez witrynę sieciową, umożliwianie tymczasowego użytkowania aplikacji nie do pobrania, przeznaczonych do tworzenia sieci kontaktów społecznych, tworzenia
społeczności wirtualnych oraz przesyłania treści audio, wideo, obrazów fotograficznych, tekstów, grafik i danych, usługi komputerowe
w postaci tworzenia i utrzymywania stron internetowych zawierających informacje zdefiniowane lub określone przez użytkowników,
profile osobiste, treści audio, wideo, obrazy fotograficzne, teksty,
grafikę i dane, udostępnianie strony internetowej z technologią
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umożliwiającą użytkownikom online tworzenie profili osobistych
obejmujących informacje w zakresie tworzenia kontaktów towarzyskich oraz transfer takich informacji na wiele stron internetowych, 38
elektroniczna transmisja danych i informacji, transmisja programów
telewizyjnych, zapewnienie użytkownikom dostępu do Internetu,
zapewnienie połączeń telekomunikacyjnych do baz danych lub Internetu, transmisja danych przez Internet, usługi dostępu do Internetu, udostępnianie forów internetowych online, transmisja treści multimedialnych przez Internet, transmisja strumieniowa telewizji przez
Internet, nadawanie programów za pośrednictwem Internetu, usługi
świadczone przez dostawców Internetu, zapewnianie dostępu
do stron internetowych, zapewnianie dostępu do blogów internetowych, cyfrowa transmisja danych za pośrednictwem Internetu, emisja filmów za pośrednictwem Internetu, usługi bramek telekomunikacyjnych, usługi poczty elektronicznej, usługi telekomunikacyjne,
mianowicie elektroniczna transmisja danych i informacji, wiadomości elektronicznych, usługi interaktywnej tablicy ogłoszeń pozwalającej internautom na wymianę informacji na temat zainteresowań,
kolekcji, handlu i sprzedaży dóbr i usług poprzez światową sieć komputerową, usługi agencji informacyjnej: zbieranie i rozpowszechnianie informacji, zapewnianie dostępu do portali internetowych, usługi pokojów rozmów (chatroomy) dla serwisów społecznościowych,
transmisja danych przez Internet, usługi dostępu do Internetu, udostępnianie forów internetowych online, transmisja treści multimedialnych przez Internet, transmisja strumieniowa telewizji przez Internet, nadawanie programów za pośrednictwem Internetu, usługi
świadczone przez dostawców Internetu, zapewnianie dostępu
do stron internetowych, zapewnianie dostępu do blogów internetowych, cyfrowa transmisja danych za pośrednictwem Internetu, emisja filmów za pośrednictwem Internetu, usługi transmisji danych i natychmiastowego przekazywania wiadomości, usługi informacyjne
z katalogów online, obejmujące informacje o charakterze informacji
z życia osobistego, informacji ogólnych, dotyczących społeczności
wirtualnych, nawiązywania kontaktów w sieci, wspólnego dostępu
do zdjęć oraz przesyłania obrazów i dźwięków jako usługi agencji informacyjnej, 41 publikowanie czasopism internetowych, usługi rozrywkowe dostarczane przez Internet, udostępnianie muzyki cyfrowej
z Internetu, programowanie serwisów informacyjnych do transmisji
przez Internet, publikacja materiałów dostępnych za pośrednictwem
baz danych lub Internetu, edukacja online z komputerowej bazy danych lub za pomocą Internetu czy ekstranetów, usługi edukacyjne,
rozrywkowe i sportowe, usługi rozrywki radiowej i telewizyjnej, prowadzenie za pośrednictwem Internetu loterii, gier losowych i konkursów, przygotowywanie programów radiowych i telewizyjnych
dotyczących zainteresowań, kolekcji, handlu, sprzedaży, zakupów
oraz aukcji internetowych i miejsc Internetowej wymiany handlowej,
usługi edukacyjne, w szczególności prowadzenie kursów, szkoleń
i seminariów w zakresie kupowania i sprzedawania za pośrednictwem Internetu oraz zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej polegającej na sprzedaży lub kupowaniu za pośrednictwem
Internetu, produkcja i dystrybucja programów telewizyjnych, filmów,
spektakli, przedstawień, graficznych elementów filmowych, nagrań
audio i video, produkcja efektów specjalnych do filmów, telewizji i radia, nagrywanie i produkcja nagrań dźwiękowych i muzycznych, audiowizualnych, video, usługi dostarczania informacji dotyczących
edukacji, usługi sportowe, organizacja obozów i szkoleń sportowych,
usługi edukacyjne w zakresie sportu, usługi produkcji, organizacji,
przygotowania i prowadzenia imprez sportowych, w tym zawodów
sportowych, usługi w zakresie informacji sportowej, usługi ASP (application service provider) obejmujące oprogramowanie umożliwiające wgrywanie, umieszczanie, pokazywanie, wyświetlanie, etykietowanie, blogowanie, współdzielenie lub udostępnianie w inny sposób
nośników elektronicznych lub informacji w Internecie lub innych
sieciach komunikacyjnych, organizacja imprez i festynów dobroczynnych, szkolenia z zakresu public relations, świadczenie usług
społecznych i informacji społecznych w zakresie rozwoju osobistego,
mianowicie samodoskonalenia, samospełnienia, autopromocji, 42
usługi udostępniania czasu dostępu do sieci Internet-kawiarenka Internetowa, administracja serwerów i programowanie oprogramowania do portali internetowych, usługi udostępniania dostępu do krajowych i międzynarodowych serwisów i portali internetowych,
projektowanie i tworzenie stron internetowych, tworzenie i utrzymywanie stron internetowych, programowanie stron internetowych,
hosting portali internetowych, usługi naukowe i technologiczne
i związane z nimi badania oraz projekty, usługi analiz i badań prze-
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mysłowych, prace badawczo-rozwojowe w zakresie sprzętu i oprogramowania komputerowego, projektowanie i rozwój oprogramowania komputerowego, aplikacji komputerowych, aplikacji dla
urządzeń mobilnych i interfejsów do ich programowania, czasowe
udostępnianie online niepobieralnych programów komputerowych,
aplikacji dla urządzeń mobilnych i narzędzi do ulepszania oprogramowania i aplikacji w dziedzinie e-handlu, czasowe udostępnianie
online niepobieralnego oprogramowania dotyczącego e-handlu pozwalającego użytkownikom na prowadzenie internetowych transakcji biznesowych na portalach wymiany handlowej online poprzez
światową sieć Internetową, konserwacja i aktualizacja oprogramowania dla osób trzecich, udostępnianie stron internetowych dających użytkownikom możliwość tworzenia spersonalizowanych witryn internetowych zawierających określone według wyboru
użytkownika informacje w zakresie własności intelektualnej oraz zasad egzekwowania praw własności intelektualnej prowadzonych
w celu pomocy użytkownikom w odpowiedzi na pytania z zakresu
użycia przez osoby trzecie cudzych praw własności intelektualnej
w ramach Internetowej platformy wymiany towarów i usług, udostępnianie dostępnej online Internetowej tablicy ogłoszeń służącej
do ogłaszania, promocji, sprzedaży, odsprzedaży towarów i usług
za pośrednictwem światowej sieci komputerowej oraz w celu zbierania i rozpowszechniania danych statystycznych, ilościowych i jakościowych dotyczących sprzedaży i odsprzedaży towarów i usług
za pośrednictwem światowej sieci komputerowej, usługi informacji
meteorologicznych, usługi komputerowe w postaci spersonalizowanych stron internetowych zawierających informacje, osobiste profile
i informacje zdefiniowane przez użytkownika, umożliwianie korzystania z aplikacji oprogramowania poprzez witrynę sieciową, umożliwianie tymczasowego użytkowania aplikacji nie do pobrania, przeznaczonych do tworzenia sieci kontaktów społecznych, tworzenia
społeczności wirtualnych oraz przesyłania treści audio, wideo, obrazów fotograficznych, tekstów, grafik i danych, usługi komputerowe
w postaci tworzenia i utrzymywania stron internetowych zawierających informacje zdefiniowane lub określone przez użytkowników,
profile osobiste, treści audio, wideo, obrazy fotograficzne, teksty,
grafikę i dane, udostępnianie strony internetowej z technologią
umożliwiającą użytkownikom online tworzenie profili osobistych
obejmujących informacje w zakresie tworzenia kontaktów towarzyskich oraz transfer takich informacji na wiele stron internetowych, 45
usługi w zakresie wprowadzania do towarzystwa, tworzenia sieci
społecznych i aranżowania randek oraz spotkań towarzyskich, świadczenie usług społecznych i informacji społecznych w zakresie pracy
charytatywnej, filantropijnej, ochotniczej, społecznej i na rzecz społeczności lokalnej oraz działalności humanitarnej.

(111) 333278
(220) 2019 08 06
(151) 2020 10 13
(441) 2020 01 20
(732) SZCZEPAŃSKI TADEUSZ, Łódź (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TRIKKO
(540)

(210) 503181

(531) 27.05.01, 09.01.02, 09.01.05, 09.01.25
(510), (511) 25 swetry.
(111) 333279
(220) 2020 01 12
(151) 2020 11 04
(441) 2020 07 20
(732) TURYK ŁUKASZ IMPORTEU, Łomianki (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BELTIMORE

(210) 508936
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(540)

(531) 27.05.01, 03.07.01, 03.07.02, 24.01.17, 24.01.18, 24.09.02, 24.09.03
(510), (511) 14 zegarki, bransoletki do zegarów, zegary wahadłowe,
wyroby jubilerskie, biżuteria, wyroby z metali szlachetnych, 18 skóra
i imitacje skóry, wyroby z tych materiałów, nie ujęte w innych klasach,
skóry zwierzęce, skóry surowe, walizy i torby podróżne, parasolki
i parasole przeciwsłoneczne, laski, bicze, uprzęże i wyroby rymarskie, 25 paski skórzane do spodni, paski parciane do spodni, paski
gumowe do spodni, odzież, obuwie, nakrycia głowy, torby, torebki,
portfele, saszetki, etui, pokrowce.
(111) 333280
(220) 2020 01 29
(210) 509559
(151) 2020 11 10
(441) 2020 07 27
(732) BANASIK MAREK PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO
HANDLOWE POLFOL, Masłów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) POLFOL OPAKOWANIA FOLIE
(540)

(591) ciemnoniebieski, jasnoniebieski
(531) 01.15.23, 16.01.16, 26.01.13, 26.01.05, 27.05.01, 29.01.12, 27.01.06
(510), (511) 16 tworzywa sztuczne do pakowania, folie z tworzyw
sztucznych z pęcherzykami powietrza do pakowania lub zabezpieczania w transporcie, folie rozciągliwe do paletyzacji, folie termokurczliwe, folie do pakowania próżniowego, opakowania z folii
z polipropylenu i polietylenu jedno lub dwuwarstwowej z nadrukiem i bez nadruku, z zamknięciem, z uchwytem, torebki polietylenowe z nadrukiem, opakowania z tworzyw sztucznych, opakowania
na żywność, torby z folii bąbelkowej do pakowania, torby z tworzyw
sztucznych do pakowania, torby z tworzyw sztucznych do owijania
o pakowania, torby z tworzyw sztucznych do koszy na śmieci, torby
reklamowe z nadrukiem, kształtki z tworzyw sztucznych formowane próżniowo i termicznie z folii i arkuszy tworzywa przeznaczone
do pakowania, worki z tworzyw sztucznych na odpady, 21 opakowania wykonywane z tworzyw sztucznych w postaci butelek, bidonów, kubków, miseczek, tacek, pudełek, termoizolacyjne pojemniki
na żywność oraz zamknięcia do tych opakowań zawarte w tej klasie, naczynia i pojemniki jednorazowe z tworzyw sztucznych, tace
z tworzyw sztucznych do pakowania, torby izotermiczne, 39 konfekcjonowanie towarów: pakowanie, przepakowywanie z możliwością
odzyskiwania ściśle określonych elementów zestawów, konfekcjonowanie zestawów z dowolną kombinacją sposobu i miejsca umieszczanych przedmiotów, insertowanie, zamieszczanie w dowolnym lub
precyzyjnie określonym miejscu na produktach rozmaitych ulotek,
broszur, ankiet, próbek, saszetek, kuponów, gadżetów, zakładanie
obwolut w sposób dowolny na określone produkty, banderolowanie
produktów: taśmami, gumkami, sznurkiem, etykietowanie i oklejanie produktów kodami, indeksami, naklejkami, foliowanie, pakowanie artykułów na zamówienie i według specyfikacji osób trzecich, 40
usługi w zakresie przetwórstwa tworzyw sztucznych, formowanie
próżniowe i termiczne, wykonywanie nadruków na opakowaniach,
foliach, torebkach, torbach, laminowanie.
(111) 333281
(220) 2020 06 30
(210) 515367
(151) 2020 12 01
(441) 2020 08 10
(732) FOUR SEASONS GENERAL TRADING. L.L.C, Dubaj (AE)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Bennor
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(510), (511) 39 usługi przewoźnika, przewóz towarów, usługi przewozowe towarów, usługi taksówkowe, usługi przewozu osób samochodami osobowymi.

(540)

(591) czarny, janoszary, szary
(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.11.01, 26.11.08, 26.11.12, 28.01.99
(510), (511) 29 mleko, nabiał i substytuty nabiału.
(111) 333282
(220) 2020 07 08
(210) 515770
(151) 2020 12 09
(441) 2020 08 24
(732) WÓJTOWICZ MAGDALENA STUDIO URODY AGMA,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) AGMA
(540)

(531) 02.03.01, 27.05.01
(510), (511) 44 zabiegi kosmetyczne na ciało, twarz i włosy, higiena i pielęgnacja urody, zabiegi pielęgnacji urody, pielęgnacja dłoni
i stóp, zabiegi depilacyjne, usługi manicure i pedicure, zabiegi terapeutyczne dla twarzy i ciała, salony fryzjerskie, usługi fryzjerskie.
(111) 333283
(220) 2020 01 27
(151) 2020 11 27
(441) 2020 08 10
(732) BOSS TAXI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BOSS TAXI
(540)

(210) 509486

(591) czerwony, czarny
(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.03.01
(510), (511) 39 usługi przewoźnika, przewóz towarów, przewożenie,
usługi przewozowe towarów, usługi taksówkowe, usługi przewozu
osób samochodami osobowymi.
(111) 333284
(220) 2020 01 27
(151) 2020 11 27
(441) 2020 08 10
(732) BOSS TAXI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BOSS TAXI
(540)

(591) biały, czarny, czerwony
(531) 29.01.13, 27.05.01, 18.01.09, 26.13.25
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(210) 509488

(111) 333285
(220) 2019 12 12
(151) 2020 10 09
(441) 2020 02 03
(732) GOLDEN GOOSE S.P.A., Mediolan (IT)
(540) (znak graficzny)
(540)
(540)

(210) 507984

(531) 01.01.02
(510), (511) 18 towary wykonane ze skóry i z imitacji skóry niezawarte w innej klasie, skóry zwierzęce, kufry i walizki, parasolki i parasole, laski, kijki marszowe i trekkingowe, baty, bicze, szelki i wyroby
rymarskie, aktówki, torby gimnastyczne, torby alpinistyczne, torby
turystyczne, torby, torby plażowe, torebki na biodra [nerki], torebki-kuferki [Boston bag], małe damskie torebki bez rączki, bagaż, duże
torby podróżne ze sztywnej skóry, etui na klucze, torby z siatki oczkowej, aktówki [towary wykonane ze skóry], torby na jednodniowy pobyt, torby kwadratowe [damskie], torby szkolne [z paskiem na ramię],
torby na ramię, artykuły podróżne [walizki, torby], uniwersalne torby
sportowe, nosidełka dla zwierząt [torby], torby na zakupy z tkanin,
torby podróżne [podręczne], kosmetyczki bez wyposażenia, myśliwskie worki [akcesoria do polowań], podróżne torby na ubranie,
torby i bagaże wykonane ze skóry, sznurkowe siatki na zakupy, torby
podróżne na obuwie, nosidełka dla niemowląt do noszenia na ciele,
tekstylne torby na zakupy, torby, walizki i bagaże wykonane ze skóry,
tekstylne torby na biżuterię, bez zawartości, etui na karty [portfele],
portfele na karty kredytowe, bigle do torebek, torebki, pudła skórzane na kapelusze, chlebaki, etui na klucze wykonane ze skóry, teczki na nuty, portfele [męskie], portfele [damskie], artykuły podróżne
[walizki, torby], plecaki, rączki walizek, podróżne walizki skórzane,
torby skórzane na narzędzia, bez zawartości, artykuły podróżne [walizki, torby], zestawy podróżne [wyroby skórzane], kosmetyczki bez
wyposażenia, pudełka ze skóry lub ze skóry wtórnej, paski pod brodę
skórzane, pokrycia ze skór, skóry zwierzęce, paski skórzane [inne niż
odzież], imitacja skóry, sznurówki skórzane, rzemienie, nici ze skóry,
skóra wtórna, moleskin [imitacja skóry], skórzane pasy na ramię, obroże dla zwierząt, 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, odzież z imitacji skóry, odzież ze skóry, odzież gimnastyczna, długie luźne stroje,
szlafroki, płaszcze kąpielowe, bandany na szyję, śliniaki [nie papierowe], berety, bielizna osobista, kombinezony, boa na szyję, podwiązki,
gorsety, pończochy, skarpety, koszule, gorsety [bielizna damska], kapelusze, kurtki, kaptury [odzież], paski [odzież], pasy do przechowywania pieniędzy [odzież], rajstopy, narzutki na ramiona, kołnierzyki
przypinane, nakrycia głowy, nauszniki [odzież], wyprawki dziecięce
[odzież], garnitury, stroje plażowe, stroje na maskaradę, krawaty, fulary [ozdobne krawaty], opaski na głowę, poszetki, kurtki [odzież],
podwiązki, spódnice, sukienki na szelkach do noszenia na bluzkę,
pasy elastyczne wyszczuplające [bielizna], rękawiczki [odzież], rękawiczki narciarskie, gumowe płaszcze nieprzemakalne, dzianina
[odzież], swetry, ocieplacze, legginsy, liberie, wyroby pończosznicze,
pulowery, ogrzewacze rąk [odzież], spódnico-spodenki, bokserki, kamizelki, majtki, kurtki z kapturem chroniące przed zimnem i wiatrem,
futra na odzież, piżamy, bransoletki [odzież], poncza, podwiązki,
podwiązki do skarpetek, biustonosze, sandały, sandały kąpielowe,
obuwie, pantofle kąpielowe, obuwie gimnastyczne, obuwie plażowe, buty treningowe [obuwie sportowe], szale, szarfy [do ubrania],
majtki, palta, okrycia wierzchnie [odzież], halki, półhalki, halki [bielizna], buty za kostkę, buty, etole [futra], koszulki z krótkim rękawem,
kombinezony [odzież], daszki do czapek, obuwie wykonane z drewna inne niż uniformy, fartuchy i ubranie robocze, pantofle domowe.
(111) 333286
(151) 2020 10 14

(220) 2019 12 12
(441) 2020 02 10

(210) 507986
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(732) ESPACIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Runowo (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ESPACIA
(540)

(591) pomarańczowy
(531) 29.01.11, 27.05.01
(510), (511) 11 instalacje i urządzenia do ogrzewania, wentylacji,
klimatyzacji i oczyszczania, elektryczne promiennikowe urządzenia grzewcze, elektryczne kable grzewcze, elektryczne instalacje
grzewcze, elektryczne maty grzewcze, urządzenia grzewcze, urządzenia grzewcze do pomieszczeń mieszkalnych, urządzenia grzewcze na podczerwień, urządzenia grzewcze podłogowe, urządzenia
grzewcze sufitowe, folie grzewcze na podczerwień, panele grzewcze
na podczerwień, grzejniki na podczerwień, instalacje i urządzenia
do ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji i oczyszczania powietrza,
instalacje grzewcze zasilane energią słoneczną, urządzenia grzewcze zasilane energią słoneczną, panele słoneczne do stosowania
w ogrzewaniu.
(111) 333287
(220) 2019 12 12
(210) 507978
(151) 2020 10 09
(441) 2020 03 09
(732) KOZŁOWSKA KAMILA, KOZŁOWSKA ANNA OPEN GROUP
SPÓŁKA CYWILNA, Płock (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) open clinic AS PRETTY AS YOU WANT TO BE
(540)

(531) 26.04.01, 27.05.01
(510), (511) 3 kremy kosmetyczne, mleczka kosmetyczne, balsamy kosmetyczne, wyroby kosmetyczne, kredki do brwi, preparaty
do demakijażu, preparaty do depilacji, dezodoranty osobiste, sole
do kąpieli inne niż lecznicze, preparaty kosmetyczne, wody toaletowe, kremy, mleczka i balsamy do ciała, maseczki, preparaty do kręcenia włosów, lakiery do paznokci, lotony kosmetyczne, lakiery do włosów, olejki perfumeryjne, ołówki kosmetyczne, toniki, żele, preparaty
do kąpieli, nielecznicze sole wspomagające wyszczuplanie, kremy
do pillingu, preparaty do makijażu, preparaty kosmetyczne wyszczuplające, olejki eteryczne, perfumy, preparaty do pielęgnacji skóry,
pomadki, szampony, preparaty do pielęgnacji włosów, cienie, pudry,
fluidy-make-up, błyszczyki, maskary, kremy do rąk, tusze do rzęs,
chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, olejki eteryczne, 44
usługi salonów piękności, depilacja owłosienia, fryzjerstwo, implantacja włosów, usługi manicure, usługi pedicure, masaże, przekłuwanie ciała, usługi studio tatuażu, usługi kuracji uzdrowiskowych, usługi
solarium, sauna, usługi wizażysty.
(111) 333288
(220) 2019 12 12
(210) 507979
(151) 2020 10 09
(441) 2020 02 03
(732) FUNDACJA NOWA RZECZPOSPOLITA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) NOWA KONFEDERACJA thinkzine
(540)

(531) 27.05.01
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(510), (511) 35 usługi w zakresie promocji i reklamy prasowej, internetowej, rozpowszechnianie materiałów i ogłoszeń reklamowych
w mediach publicznych, pozyskiwanie i gromadzenie informacji
gospodarczy cli, usługi doradztwa w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, usługi w zakresie prognozy
i analiz ekonomicznych, usługi w zakresie pozyskiwania danych
do komputerowych baz i systematyzacja tych danych, usługi reklamowe w zakresie reklamy prasowej i internetowej oraz z zastosowaniem plakatów i ulotek, prowadzenie kompleksowych kampanii
reklamowych, tworzenie, wydawanie i dystrybucja materiałów promocyjno-reklamowych, także katalogów, usługi w zakresie badania
rynku oraz badania opinii publicznej, usługi w zakresie agencji informacyjnych, organizowanie i obsługa wystaw i targów, organizowanie konkursów i loterii oraz imprez rozrywkowych o podłożu reklamowym z zastosowaniem reklamy prasowej, radiowej, telewizyjnej
i internetowej, analizy rynkowe, analizy kosztów, badania opinii publicznej, badania w dziedzinie działalności gospodarczej, doradztwo
specjalistyczne w sprawach działalności gospodarczej, prenumerata gazety, materiały reklamowe, organizowanie wystaw w celach
handlowych lub reklamowych, outsourcing, przegląd prasy, public
relations, publikowanie tekstów sponsorowanych, reklama, reklama
za pośrednictwem sieci komputerowej, wynajmowanie przestrzeni
reklamowej, przygotowywanie reklam prasowych, reklamy radiowe,
reklamy telewizyjne, rozpowszechnianie materiałów promocyjnych,
rynkowe badania, sprzedaż dla osób trzecich, organizowanie targów
w celach handlowych lub reklamowych, edycja tekstów, tworzenie
tekstów reklamowych i sponsorowanych, udzielanie informacji handlowej, wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych dla osób
trzecich, zestawienia statystyczne, 41 publikacja on-line na stronie
www.nowakonfederacja.pl: artykułów, analiz, raportów, felietonów,
wywiadów, organizacja konferencji, organizacja debat, organizacja
debat politycznych, światopoglądowych i społecznych, 42 badania
badawczo-rozwojowe dla osób trzecich.

(111) 333289
(220) 2019 12 13
(210) 508038
(151) 2020 10 13
(441) 2020 03 30
(732) Cerioti Holding S.A., Luksemburg (LU)
(540) (znak słowny)
(540) VIFON to dziś od 1963
(510), (511) 29 buliony, grzyby suszone, grzyby konserwowe, oleje jadalne, olej sezamowy, konserwy rybne, konserwy mięsne, owoce konserwowe, warzywa konserwowe, mięso, produkty mleczne, mrożone
owoce, mrożone warzywa, mrożone owoce morza, mrożone dania
składające się głównie z mięsa i ryb, konserwowane pędy bambusa,
krajane pędy bambusa, prażynki krewetkowe, chrupki ziemniaczane,
zupy błyskawiczne, instant, sałatki warzywne, owoce suszone, mleko
kokosowe, tofu, ryby, 30 ciasta, krakersy, przyprawy, herbata, kawa,
napoje na bazie kawy, ocet, ryż, potrawy ryżowe, mąka ryżowa, papier
ryżowy do wyrobu dań, mąka, mąka kukurydziana, sosy, makarony,
tapioka, cukier trzcinowy, chrupki kukurydziane, chrupki ryżowe, 35
sprzedaż hurtowa i detaliczna, w tym sprzedaż za pośrednictwem Internetu artykułów spożywczych, zup błyskawicznych, przyprawowych
uszlachetniaczy smaku do potraw, przypraw w płynie, sosów, doradztwo w sprawach działalności gospodarczej, organizowanie targów
i wystaw w celach handlowych, dystrybucja materiałów reklamowych
dotyczących artykułów spożywczych, zup błyskawicznych, przyprawowych uszlachetniaczy smaku do potraw, przypraw w płynie, sosów,
informacja handlowa, promocja sprzedaży artykułów spożywczych,
zup błyskawicznych, przyprawowych uszlachetniaczy smaku do potraw, przypraw w płynie, sosów, usługi organizowania programów
lojalnościowych, reklama za pośrednictwem sieci komputerowych Internetu, publikowanie tekstów reklamowych, organizowanie i przygotowywanie kampanii reklamowych dotyczących artykułów spożywczych, zup błyskawicznych, przyprawowych uszlachetniaczy smaku
do potraw, przypraw w płynie, sosów.
(111) 333290
(220) 2019 12 13
(210) 508040
(151) 2020 10 13
(441) 2020 03 30
(732) Cerioti Holding S.A., Luksemburg (LU)
(540) (znak słowny)
(540) VIFON to dzisiaj od 1963
(510), (511) 29 buliony, grzyby suszone, grzyby konserwowe, oleje
jadalne, olej sezamowy, konserwy rybne, konserwy mięsne, owoce konserwowe, warzywa konserwowe, mięso, produkty mleczne,
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mrożone owoce, mrożone warzywa, mrożone owoce morza, mrożone dania składające się głównie z mięsa i ryb, konserwowane pędy
bambusa, krajane pędy bambusa, prażynki krewetkowe, chrupki
ziemniaczane, zupy błyskawiczne, instant, sałatki warzywne, owoce
suszone, mleko kokosowe, tofu, ryby, 30 ciasta, krakersy, przyprawy, herbata, kawa, napoje na bazie kawy, ocet, ryż, potrawy ryżowe,
mąka ryżowa, papier ryżowy do wyrobu dań, mąka, mąka kukurydziana, sosy, makarony, tapioka, cukier trzcinowy, chrupki kukurydziane, chrupki ryżowe, 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna, w tym
sprzedaż za pośrednictwem Internetu artykułów spożywczych, zup
błyskawicznych, przyprawowych uszlachetniaczy smaku do potraw,
przypraw w płynie, sosów, doradztwo w sprawach działalności gospodarczej, organizowanie targów i wystaw w celach handlowych,
dystrybucja materiałów reklamowych dotyczących artykułów spożywczych, zup błyskawicznych, przyprawowych uszlachetniaczy
smaku do potraw, przypraw w płynie, sosów, informacja handlowa, promocja sprzedaży artykułów spożywczych, zup błyskawicznych, przyprawowych uszlachetniaczy smaku do potraw, przypraw
w płynie, sosów, usługi organizowania programów lojalnościowych,
reklama za pośrednictwem sieci komputerowych Internetu, publikowanie tekstów reklamowych, organizowanie i przygotowywanie
kampanii reklamowych dotyczących artykułów spożywczych, zup
błyskawicznych, przyprawowych uszlachetniaczy smaku do potraw,
przypraw w płynie, sosów.

(111) 333291
(220) 2019 12 13
(210) 508051
(151) 2020 10 12
(441) 2020 04 20
(732) Cerioti Holding S.A., Luksemburg (LU)
(554) (znak przestrzenny)
(540) VIFON For Today Since 1963 ZUPA BŁYSKAWICZNA Z KLUSKAMI
O SMAKU OWOCÓW MORZA W STYLU TAJSKIM seafood TOM YUM
FLAVOUR instant noodle soup THAI STYLE
(540)

(591) biały, beżowy, brązowy, czarny, czerwony, fioletowy,
pomarańczowy, szary, zielony, żółty
(531) 08.07.01, 08.07.03, 25.01.15, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 29 zupy błyskawiczne, zupy instant, zupy i składniki
do przyrządzania zup jak ekstrakty mięsne, suszone warzywa, koncentraty zup, koncentraty rosołowe, koncentraty pomidorowe, oleje i tłuszcze jadalne, błyskawiczne zupy miso, zupy w proszku, zupy
z makaronem.
(111) 333292
(220) 2019 12 13
(210) 508052
(151) 2020 10 12
(441) 2020 04 20
(732) Cerioti Holding S.A., Luksemburg (LU)
(554) (znak przestrzenny)
(540) VIFON For Today Since 1963 ZUPA BŁYSKAWICZNA Z KLUSKAMI
O SMAKU KURCZAKA W STYLU MAROKAŃSKIM Moroccan style
Chicken flavour instant noodle soup Moroccan style
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(540)

(591) biały, beżowy, brązowy, czarny, czerwony, fioletowy,
pomarańczowy, szary, zielony, żółty
(531) 08.07.01, 08.07.03, 25.01.15, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 29 zupy błyskawiczne, zupy instant, zupy i składniki
do przyrządzania zup jak ekstrakty mięsne, suszone warzywa, koncentraty zup, koncentraty rosołowe, koncentraty pomidorowe, oleje i tłuszcze jadalne, błyskawiczne zupy miso, zupy w proszku, zupy
z makaronem.
(111) 333293
(220) 2019 12 13
(210) 508053
(151) 2020 10 16
(441) 2020 03 30
(732) Cerioti Holding S.A., Luksemburg (LU)
(554) (znak przestrzenny)
(540) VIFON For Today Since 1963 ZUPA BŁYSKAWICZNA Z KLUSKAMI
O SMAKU CHILI RAMEN CHILI FLAVOUR INSTANT NOODLE SOUP
OSTRE ORYGINALNE
(540)

(591) czerwony, biały, brązowy, czarny, szary, żółty, zielony
(531) 05.03.11, 05.09.21, 01.15.05, 08.07.03, 11.03.99, 11.03.18,
19.03.25, 24.03.18, 24.03.14, 25.01.25, 26.04.22, 27.05.02, 29.01.15
(510), (511) 29 zupy błyskawiczne, zupy instant, zupy i składniki
do przyrządzania zup jak ekstrakty mięsne, suszone warzywa, koncentraty zup, koncentraty rosołowe, koncentraty pomidorowe, oleje i tłuszcze jadalne, błyskawiczne zupy miso, zupy w proszku, zupy
z makaronem.
(111) 333294
(151) 2020 10 13

(220) 2019 12 13
(441) 2020 03 09

(210) 508054
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(732) Cerioti Holding S.A., Luksemburg (LU)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) VIFON For Today Since 1963 RAMEN CHILI ZUPA
BŁYSKAWICZNA Z KLUSKAMI O SMAKU CHILI PREMIUM ORIENTAL
BRAND Z PŁATKAMI CHILI WITH CHILI FLAKES OSTRA CHILI FLAVOUR
INSTANT NOODLE SOUP (HOT)
(540)

(591) biały, beżowy, brązowy, czarny, czerwony, ciemnoczerwony,
złoty, pomarańczowy, różowy, zielony, żółty
(531) 05.09.15, 05.09.21, 05.09.22, 05.09.23, 08.07.01, 08.07.03,
08.07.05, 26.01.01, 26.01.16, 27.05.01, 29.01.15, 26.04.02, 26.04.04,
26.04.22, 01.15.05, 27.07.01
(510), (511) 29 zupy błyskawiczne, zupy instant, zupy i składniki
do przyrządzania zup jak ekstrakty mięsne, suszone warzywa, koncentraty zup, koncentraty rosołowe, koncentraty pomidorowe, oleje i tłuszcze jadalne, błyskawiczne zupy miso, zupy w proszku, zupy
z makaronem.
(111) 333295
(220) 2019 12 13
(210) 508056
(151) 2020 10 16
(441) 2020 03 30
(732) Cerioti Holding S.A., Luksemburg (LU)
(554) (znak przestrzenny)
(540) VIFON For Today Since 1963 ZUPA BŁYSKAWICZNA Z KLUSKAMI
O SMAKU SOSU SOJOWEGO Z WAKAME RAMEN SOY SAUCE SOY
SAUCE FLAVOUR INSTANT NOODLE SOUP WITH WAKAME (MILD)
ŁAGODNA
(540)

(591) czerwony, biały, czarny, brązowy, szary, żółty, zielony
(531) 05.03.11, 08.07.01, 08.07.03, 11.03.09, 11.03.18, 11.03.99,
11.01.06, 19.03.25, 26.04.24, 25.07.23, 26.04.16, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 29 zupy błyskawiczne, zupy instant, zupy i składniki
do przyrządzania zup jak ekstrakty mięsne, suszone warzywa, koncentraty zup, koncentraty rosołowe, koncentraty pomidorowe, oleje i tłuszcze jadalne, błyskawiczne zupy miso, zupy w proszku, zupy
z makaronem.
(111) 333296
(220) 2019 12 13
(151) 2020 10 16
(441) 2020 03 30
(732) Cerioti Holding S.A., Luksemburg (LU)
(554) (znak przestrzenny)

(210) 508058
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(540) VIFON For Today Since 1963 RAMEN SOY SAUCE ZUPA
BŁYSKAWICZNA Z KLUSKAMI O SMAKU SOSU SOJOWEGO
Z WAKAME ORIENTAL BRAND PREMIUM ŁAGODNA SOY SAUCE
FLAVOUR INSTANT NOODLE SOUP WITH WAKAME (MILD)
(540)

(591) czerwony, biały, brązowy, szary, żółty, zielony, czarny
(531) 05.03.11, 08.07.01, 08.07.03, 11.01.06, 11.03.09, 11.03.18, 11.03.99,
25.01.01, 26.04.16, 26.04.22, 25.07.22, 27.05.01, 29.01.15, 09.01.07
(510), (511) 29 zupy błyskawiczne, zupy instant, zupy i składniki
do przyrządzania zup jak ekstrakty mięsne, suszone warzywa, koncentraty zup, koncentraty rosołowe, koncentraty pomidorowe, oleje i tłuszcze jadalne, błyskawiczne zupy miso, zupy w proszku, zupy
z makaronem.
(111) 333297
(220) 2019 12 18
(151) 2020 10 14
(441) 2020 02 24
(732) EUROZET RADIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PLANETA
(540)

(210) 508231

(591) żółty, czarny
(531) 26.04.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi reklamowe i promocyjne, w tym promowanie
i reklamowanie za pośrednictwem Internetu, informacja handlowa
i biznesowa, doradztwo w zakresie działalności gospodarczej, zarządzanie i pomoc w działalności gospodarczej, rozpowszechnianie
programów radiowych i telewizyjnych na drodze ich reklamy, usługi
w zakresie doradztwa oraz opracowywania ekspertyz i raportów naukowo-badawczych w dziedzinie mediów, rozpowszechnianie reklam, zdobywanie i przetwarzanie informacji, zarządzanie zbiorami
informatycznymi, 38 usługi internetowego portalu informacyjno-rozrywkowego obejmujące takie usługi telekomunikacyjne jak: przesyłanie za pośrednictwem Internetu informacji tekstowych, obrazowych
i dźwiękowych z zakresu wiadomości politycznych i społecznych,
kultury, rozrywki i show-biznesu, technologii, biznesu, badań, wideo,
public relations, ciekawostek z życia codziennego, sportu, pogody,
gier i ich recenzji, usługi poczty elektronicznej, obsługa internetowych forów dyskusyjnych, zbieranie i rozpowszechnianie informacji
za pomocą sieci teleinformatycznych, usługi poczty elektronicznej,
przesyłanie informacji tekstowej i obrazowej za pomocą komputera,
przydzielanie dostępu do baz danych, udostępnianie internetowego
forum dyskusyjnego, usługi dostarczania informacji on-line z komputerowych baz danych, rozpowszechnianie programów oraz informacji za pośrednictwem sieci informatycznych-Internetu, prowadzenie
serwerów i portali internetowych, usługi agencji informacyjnej, rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych, retransmisja
programów, opracowywanie i przekazywanie wiadomości z zakresu aktualności, sportu, rozrywki, 41 rozpowszechnianie programów
i konkursów edukacyjnych i rozrywkowych na drodze ich transmisji,
w tym za pośrednictwem Internetu, organizowanie imprez, tematycznych spotkań, warsztatów rozwojowych, eventów, imprez dedykowanych, dostarczanie filmów, nie do pobrania, przy pomocy usług typu
transmisja wideo na żądanie, dostarczanie programów telewizyjnych,
nie do pobrania, przy pomocy usług typu transmisja wideo na żądanie, fotoreportaże, informacja o edukacji, produkcja filmów, innych niż
reklamowe, produkcja programów radiowych i telewizyjnych, publi-
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kowanie on-line elektronicznych książek i czasopism, publikowanie
tekstów, innych niż teksty reklamowe, redagowanie tekstów (innych
niż teksty reklamowe), udostępnianie filmów online nie do pobrania,
udostępnianie publikacji elektronicznych, nie do pobrania, usługi gier
oferowane w systemie on-line za pośrednictwem sieci komputerowej,
usługi w zakresie opracowywania reportaży, 42 tworzenie i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich, wynajmowanie i udostępnianie zasobów serwerów w zakresie sieci komputerowej, tworzenie i prowadzenie serwerów i portali internetowych, usługi w zakresie
informacji o pogodzie.

(111) 333298
(220) 2020 01 09
(210) 508840
(151) 2020 10 14
(441) 2020 03 23
(732) CIEŚLAK PAWEŁ P.P.H.U. POL-PAWEX, Szczecin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PIEROGARNIA Paweł i Gaweł
(540)
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sosy, spaghetti, tortille, sorbety, słodycze, 41 organizowanie szkoleń
w zakresie gastronomii, akademia kulinarna, poradnictwo zawodowe, organizowanie, prowadzenie, obsługa konferencji, seminariów,
konkursów edukacyjnych, kulinarnych, rozrywkowych, publikowanie
książek, wydawanie poradników, przepisów kulinarnych, 43 usługi
restauracyjne i barowe, bary szybkiej obsługi, kafeterie [bufety], kawiarnie, restauracje, stołówki, restauracje samoobsługowe, obsługa
gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem,
sprzedaż dań do osób prywatnych i firm, usługi kateringowe, wynajmowanie sal na posiedzenia [mityngi, narady], udzielanie informacji
i porad w zakresie usług gastronomicznych działalności restauracji,
kawiarni, barów, udzielanie informacji o usługach gastronomicznych,
bary, bary sałatkowe, kawiarnia, koktajlbary, lodziarnie, hotele, 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.

(111) 333301
(220) 2020 01 22
(210) 509323
(151) 2020 10 13
(441) 2020 04 14
(732) MIĘDZYNARODOWY INSTYTUT ROZWOJU SZTUK
I SPORTÓW WALKI, Głogów (PL)
(540) (znak graficzny)
(540)
(540)
(591) brązowy, biały, jasnobeżowy, szary
(531) 02.01.11, 25.01.15, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 30 świeże pierogi, kluski, placki, paszteciki, żywność
na bazie mąki, 43 usługi barowe, usługi restauracji, usługi w zakresie
przygotowywania dań gotowych do spożycia na wynos i na miejscu,
stołówki, kawiarnie.
(111) 333299
(220) 2020 01 13
(210) 508958
(151) 2020 10 15
(441) 2020 04 27
(732) SPORT PRODUKCJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gniezno (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) S SLUGFEST
(540)

(591) biały, czarny, czerwony
(531) 29.01.13, 27.05.01, 14.01.24, 07.05.09, 26.05.01, 26.05.16, 26.05.18
(510), (511) 35 promocja sprzedaży dla osób trzecich, 41 organizowanie zawodów sportowych, informacja o imprezach rozrywkowych .
(111) 333300
(220) 2019 12 20
(210) 508358
(151) 2020 10 30
(441) 2020 07 06
(732) ZJEDNOCZONE PRZEDSIĘBIORSTWA ROZRYWKOWE SPÓŁKA
AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) El Chapo
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 30 kanapki, sosy sałatkowe, sos pesto, mąka i produkty
zbożowe, burrito, przekąski na bazie zbóż i ryżu, potrawy gotowe
w postaci taco, potrawy gotowe w postaci tortilli, chleb, przyprawy,
sosy salsa, przyprawy smakowe (sosy, marynaty), lody, pizze, paszteciki, pierożki, placki, przekąski ryżowe, przekąski zbożowe, puddingi,

(591) niebieski, czarny, granatowy, żółty, czerwony, biały
(531) 01.01.05, 01.01.10, 01.11.08, 21.03.25, 09.03.25, 06.03.02,
26.04.07, 26.04.13, 26.04.16, 26.13.25, 29.01.15
(510), (511) 41 chronometraż imprez sportowych, informacja o rekreacji, kształcenie praktyczne [pokazy], kultura fizyczna, organizowanie
i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie kongresów,
organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], organizowanie konkursów [edukacja lub rozrywka], organizowanie zawodów
sportowych, produkcja widowisk, wypożyczanie sprzętu sportowego [z wyjątkiem pojazdów], udostępnianie obiektów i sprzętu rekreacyjnego, udostępnianie obiektów i sprzętu sportowego, usługi
klubowe [rozrywka lub nauczanie], usługi klubów zdrowia [zdrowie
i ćwiczenia fizyczne], usługi trenera osobistego [trening sprawności
fizycznej], usługi trenerskie, usługi w zakresie obozów wakacyjnych
[rozrywka], wynajmowanie obiektów sportowych.
(111) 333302
(220) 2020 01 22
(210) 509325
(151) 2020 10 13
(441) 2020 04 14
(732) MIĘDZYNARODOWY INSTYTUT ROZWOJU SZTUK
I SPORTÓW WALKI, Głogów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) INTERNATIONAL MODERN JU-JITSU FEDERATION
(540)

(591) czerwony, złoty, czarny, biały
(531) 02.01.08, 02.01.17, 02.01.23, 05.13.04, 05.03.20, 05.05.20, 05.05.21,
26.01.04, 26.01.14, 26.01.15, 26.01.18, 27.05.01, 28.03.99, 29.01.14

46

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

(510), (511) 41 chronometraż imprez sportowych, informacja o rekreacji, kształcenie praktyczne [pokazy], kultura fizyczna, organizowanie
i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie kongresów,
organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], organizowanie konkursów [edukacja lub rozrywka], organizowanie zawodów
sportowych, produkcja widowisk, wypożyczanie sprzętu sportowego [z wyjątkiem pojazdów], udostępnianie obiektów i sprzętu rekreacyjnego, udostępnianie obiektów i sprzętu sportowego, usługi
klubowe [rozrywka lub nauczanie], usługi klubów zdrowia [zdrowie
i ćwiczenia fizyczne], usługi trenera osobistego [trening sprawności
fizycznej], usługi trenerskie, usługi w zakresie obozów wakacyjnych
[rozrywka], wynajmowanie obiektów sportowych.

(111) 333303
(220) 2020 01 22
(210) 509326
(151) 2020 10 12
(441) 2020 03 23
(732) GRABOWSKI JAROSŁAW JERRIBO, Olkusz (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FP
(540)

(591) złoty, biały, czarny
(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.01.11, 26.04.11, 26.04.18, 26.03.04
(510), (511) 3 perfumy i produkty perfumeryjne, mieszaniny zapachowe, wody toaletowe, wody zapachowe, zestawy kosmetyków, 35
publikowanie tekstów reklamowych, pomoc w zakresie planowania
działalności gospodarczej, zarządzanie działalnością gospodarczą,
promocja sprzedaży, usługi sprzedaży w tym sprzedaży on-line
związane z perfumami, produktami perfumeryjnymi, produktami
kosmetycznymi i pielęgnacyjnymi, usługi reklamowe, marketingowe
i promocyjne, promocyjne usługi handlowe, przygotowywanie handlowych tekstów reklamowych, promocja, reklama i marketing stron
internetowych on-line, usługi reklamowe mające na celu promowanie handlu elektronicznego, wydawanie ulotek reklamowych, reklama za pośrednictwem mediów elektronicznych, w szczególności Internetu, usługi w zakresie informacji handlowych za pośrednictwem
Internetu.
(111) 333304
(220) 2020 01 23
(210) 509343
(151) 2020 10 09
(441) 2020 03 02
(732) NOVAMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź (PL)
(540) (znak słowny)
(540) MEDNOVA
(510), (511) 10 aparatura, sprzęt, instrumenty i artykuły medyczne,
w tym także do zabiegów rehabilitacyjnych i weterynaryjne, artykuły ortopedyczne, higieniczne artykuły gumowe, rękawiczki chirurgiczne, ciśnieniomierze lekarskie, temblaki, materiały do zszywania
stosowane w chirurgii, protezy, irygatory, aspiratory do nosa, butelki
dla niemowląt, smoczki dziecięce, smoczki do butelek do karmienia,
masażery do ciała / oczu / karku / twarzy, maty masujące, fotele masujące, poduszki podgrzewane elektrycznie do celów leczniczych,
urządzenia do aromaterapii, respiratory, specjalistyczne meble
do użytku medycznego, 35 usługi przedstawicielskie w zakresie
prowadzenia interesów firm zagranicznych, usługi badania rynku,
usługi menadżerskie, reklama oraz informacja handlowa w dziedzinie sprzętu medycznego oraz komputerowego, promocja sprzedaży,
pośrednictwo handlowe w zakresie produktów, aparatów, urządzeń
i instrumentów dla celów leczniczych i medycznych oraz sprzętu i artykułów branży komputerowej, usługi w zakresie prowadzenia sprzedaży, także z wykorzystaniem sieci Internetu, następujących towarów: aparaty, sprzęt, instrumenty i artykuły medyczne, w tym także
do zabiegów rehabilitacyjnych, stomatologiczne i weterynaryjne, artykuły ortopedyczne, higieniczne artykuły gumowe, rękawiczki chirurgiczne, temblaki, materiały do zszywania stosowane w chirurgii,
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protezy kończyn, oczu i zębów, ciśnieniomierze lekarskie, specjalistyczne meble do użytku medycznego, sprzęt i artykuły branży komputerowej, 37 usługi w zakresie prowadzenia serwisu technicznego
w dziedzinie sprzętu medycznego, usługi w zakresie instalowania
oraz wykonywania konserwacji i napraw sprzętu komputerowego.

(111) 333305
(220) 2020 01 23
(210) 509344
(151) 2020 10 12
(441) 2020 03 30
(732) HASCO TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wrocław (PL)
(540) (znak słowny)
(540) TADAFEEL
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne i weterynaryjne, środki sanitarne do celów medycznych, dietetyczna żywność i substancje
do celów leczniczych lub weterynaryjnych, żywność dla niemowląt,
suplementy diety dla ludzi i zwierząt, plastry, materiały opatrunkowe, materiały do plombowania zębów, woski dentystyczne, środki
odkażające, środki do zwalczania robactwa, fungicydy, herbicydy.
(111) 333306
(220) 2020 01 23
(210) 509353
(151) 2020 10 12
(441) 2020 03 23
(732) P & W Invest Vermögensverwaltungsgesellschaft m.b.H.,
Salzburg (AT)
(540) (znak słowny)
(540) CETTAFLOC
(510), (511) 1 środki chemiczne dla przemysłu, produkty chemiczne przeznaczone dla przemysłu, w szczególności środki pomocnicze do flokulacji, sedymentacji i koagulacji, materiały do filtrowania i środki pomocnicze do filtrowania w postaci płynów, past
lub postaci stałej oraz tabletek lub proszków, produkty chemiczne
do uzdatniania wody, w szczególności wody do kąpieli, wody szarej,
wody pitnej, 9 sprzęt elektroniczny, sprzęt komputerowy i urządzenia do uzdatniania wody, w tym instalacje do mierzenia, regulacji
i dozowania oraz dozymetry, sprzęt kontrolny do mierzenia jakości
wody i do monitorowania parametrów operacyjnych oraz urządzenia sygnalizacyjne, do nagrywania, magazynowania, transmisji, przekształcania, monitorowania i/lub urządzenia do regulowania parametrów do uzdatniania wody, 37 usługi konserwacji, serwisowania,
naprawy i montażu instalacji uzdatniających wodę i ich części, oraz
urządzeń do inżynierii środowiska, czyszczenie, w szczególności filtrów, instalacji do uzdatniania wody i instalacji do inżynierii środowiska, regeneracja materiałów do filtrowania w filtrach, urządzeniach
do zmiękczania wody, wymiennikach jonów i instalacjach do inżynierii środowiska.
(111) 333307
(220) 2020 01 23
(151) 2020 10 09
(441) 2020 03 16
(732) AUTOMOBILKLUB POLSKI, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) AUTOMOBILKLUB POLSKI
(540)

(210) 509354

(591) szary, złoty, czerwony, czarny, biały
(531) 03.07.01, 24.09.13, 27.05.01, 29.01.15, 26.01.05
(510), (511) 12 pojazdy, urządzenia poruszające się po lądzie, 16 wydawnictwa motoryzacyjne, materiały szkoleniowe i instruktażowe
z wyjątkiem przyrządów, 35 usługi w zakresie reklamy, organizacja
wystaw w celach handlowych lub reklamowych, rozpowszechnianie
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materiałów reklamowych próbek, druków, prospektów, broszur, 41
urządzenia sportowe do organizacji zajęć sportowych, organizowanie zawodów sportowych, publikowanie książek, organizowanie
i prowadzenie pracowni specjalistycznych-szkoleń, 43 wynajmowanie sal na posiedzenia.

(111) 333308
(220) 2020 01 23
(210) 509355
(151) 2020 10 12
(441) 2020 04 06
(732) ZBORALSKA GRAŻYNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) KOMPAS SZTUKI
(510), (511) 41 usługi w zakresie informacji o imprezach rozrywkowych, organizowanie i obsługa konferencji, organizowanie i obsługa kongresów, usługi w zakresie impresariatu artystycznego, organizowanie wystaw z dziedziny sztuki, kultury lub edukacji, usługi
w zakresie organizowania imprez rozrywkowych, usługi w zakresie
organizowania przyjęć okolicznościowych, usługi w zakresie realizacji spektakli, publikowanie tekstów innych niż teksty reklamowe,
publikowanie książek, produkcja filmów.
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(510), (511) 35 doradztwo w zakresie efektywności biznesowej, usługi ekspertów w zakresie efektywności biznesowej, 41 szkolenia przemysłowe, usługi szkolenia dla personelu, usługi szkolenia w dziedzinie zarządzania, 42 rejestrowanie danych dotyczących zużycia
energii w budynkach, udzielanie porad technicznych związanych
ze środkami oszczędności energii, wynajem liczników do rejestrowania zużycia energii, porady techniczne związane z działaniami
mającymi na celu oszczędzanie energii, doradztwo technologiczne
w zakresie produkcji i używania energii, usługi doradcze dotyczące
zużycia energii, pomiary, badania i eksploracja, badania w dziedzinie energii, programowanie oprogramowania do zarządzania energią, opracowywanie systemów do zarządzania energią i prądem,
projektowanie i opracowywanie oprogramowania do zarządzania
energią, doradztwo w zakresie oszczędności energii, profesjonalne
doradztwo związane z zachowaniem energii, porady techniczne
związane z działaniami mającymi na celu oszczędzanie energii, audyt
energetyczny, audyt energetyczny budynków, audyt energetyczny
przedsiębiorstw, audyt efektywności energetycznej, projektowanie,
opracowywanie i wdrażanie oprogramowania, testowanie, analiza
i wycena towarów i usług osób trzecich do celów certyfikacji.

(111) 333309
(220) 2020 01 23
(210) 509359
(151) 2020 10 12
(441) 2020 04 06
(732) ZBORALSKA GRAŻYNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) KOMPAS MŁODEJ SZTUKI
(510), (511) 41 usługi w zakresie informacji o imprezach rozrywkowych, organizowanie i obsługa konferencji, organizowanie i obsługa kongresów, usługi w zakresie impresariatu artystycznego, organizowanie wystaw z dziedziny sztuki, kultury lub edukacji, usługi
w zakresie organizowania imprez rozrywkowych, usługi w zakresie
organizowania przyjęć okolicznościowych, usługi w zakresie realizacji spektakli, publikowanie tekstów innych niż teksty reklamowe,
publikowanie książek, produkcja filmów.

(111) 333312
(220) 2020 01 23
(151) 2020 10 09
(441) 2020 03 16
(732) GROCHOWSKA KLAUDIA, Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BH
(540)

(111) 333310
(220) 2020 01 23
(210) 509360
(151) 2020 10 14
(441) 2020 06 29
(732) ŚLATAŁA KRZYSZTOF TRIN.PL, Poznań (PL);
MIZGALSKI MICHAŁ STRZELAM BO LUBIĘ, Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) be in
(540)

(591) zielony, ciemnoróżowy
(531) 26.01.06, 26.01.16, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 44 fizjoterapia, hospicja, masaż, opieka paliatywna,
ośrodki zdrowia, placówki rekonwalescencji, pomoc medyczna,
porady medyczne dla osób niepełnosprawnych, porady w zakresie
farmakologii, sanatoria, świadczenie usług przez domy opieki nad
starszymi ludźmi, usługi doradcze w zakresie zdrowia, usługi kuracji
uzdrowiskowych, usługi medycyny alternatywnej, usługi medyczne,
usługi psychologów, usługi telemedyczne, usługi terapeutyczne, wypożyczanie sprzętu medycznego.

(591) jasnoniebieski
(531) 27.05.01, 29.01.04, 26.13.99
(510), (511) 35 audyt działalności gospodarczej, 41 organizowanie
i prowadzenie warsztatów [szkolenia], przekazywanie know-how
[szkolenia], 42 usługi podmiotów zewnętrznych w dziedzinie informatyki, doradztwo dotyczące bezpieczeństwa komputerowego,
doradztwo w dziedzinie bezpieczeństwa danych, doradztwo w dziedzinie bezpieczeństwa internetowego. 		
(551) wspólne prawo ochronne
(111) 333311
(220) 2020 01 23
(151) 2020 10 09
(441) 2020 03 16
(732) ENMS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Chorzelów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) EnMS POLSKA
(540)

(591) granatowy, czerwony, niebieski
(531) 17.01.03, 27.05.01, 27.05.10, 29.01.13

(210) 509364

(111) 333313
(220) 2020 01 23
(210) 509365
(151) 2020 10 09
(441) 2020 03 16
(732) GNT VENTURES WEST FORUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WEST FORUM
(540)

(210) 509363
(531) 26.04.03, 27.05.01
(510), (511) 36 usługi w zakresie nieruchomości: wynajmowanie pomieszczeń biurowych,, wynajem budynków, wynajem i zarządzanie
nieruchomościami, agencje nieruchomości, wynajem lokali na cele
biurowe, wycena nieruchomości, obsługa budynków mieszkalnych
i biurowych, usługi konsultacyjne i doradcze dotyczące nieruchomości, usługi konsultacyjne dotyczące inwestycji, usługi konsultacyjne i informacyjne dotyczące ubezpieczenia, ubezpieczenie biur,
informacja finansowa, usługi doradcze i konsultingowe w zakresie
finansów, administrowanie nieruchomościami, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami,, 39 udostępnianie miejsc parkingowych,
wynajem garaży i miejsc parkingowych, udostępnianie obiektów
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parkingowych, usługi administrowania miejscami parkingowymi,
usługi parkingowe, 42 usługi architektoniczne i planowania urbanistycznego, architektura, usługi architektoniczne, usługi projektowe
i doradcze dotyczące architektury, usługi w zakresie architektury
i projektowania wnętrz, wzornictwo przemysłowe, usługi projektowania wnętrz budynków, biur, powierzchni użytkowych, mebli, usługi w zakresie projektowania budynków.

(111) 333314
(220) 2020 02 27
(210) 509366
(151) 2020 10 13
(441) 2020 04 27
(732) CALIFORNIA FITNESS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wojcieszyn (PL)
(540) (znak słowny)
(540) CALIVITA
(510), (511) 3 antyperspiranty [przybory toaletowe], aromaty [olejki
aromatyczne], balsamy inne niż do celów medycznych, dezodoranty i antyperspiranty, enzymatyczne środki piorące, kosmetyki, kosmetyki do pielęgnacji skóry, kosmetyki do pielęgnacji urody, krem
przeciwzmarszczkowy, kremy i balsamy kosmetyczne, kremy na noc,
kremy przeciw starzeniu się skóry, odżywki do włosów, olejki esencjonalne i ekstrakty aromatyczne, olejki eteryczne, pasta do zębów,
preparaty do czyszczenia szkła, preparaty do kąpieli i pod prysznic,
preparaty kosmetyczne do pielęgnacji ciała, preparaty pielęgnacyjne
spowalniające proces starzenia się skóry, szampony, środki czyszczące do celów gospodarstwa domowego, środki do czyszczenia toalet,
środki do zmywania naczyń, 41 instruktaż w zakresie technik komunikacyjnych, kursy szkoleniowe w zakresie planowania strategicznego związanego z reklamą, promocją, marketingiem i biznesem,
multimedialne wydania publikacji elektronicznych, nauczanie w zakresie sposobów odżywiania, organizacja i prowadzenie balów, organizowanie ceremonii przyznania nagród za osiągnięcia, organizowanie gal, organizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie
i prowadzenie seminariów i warsztatów [szkolenia], organizowanie
konferencji w celach edukacyjnych, organizowanie konferencji związanych z biznesem, organizowanie konferencji, wystaw i konkursów,
organizowanie seminariów dotyczących szkoleń, organizowanie
szkoleń w dziedzinie opieki zdrowotnej i żywienia, produkcja nagrań
audio i video oraz produkcja multimedialna i usługi fotograficzne,
produkcja nagrań dźwiękowych i/lub wideo, produkcja prezentacji
audiowizualnych, produkcja szkoleniowych filmów wideo, prowadzenie kursów internetowych w zakresie diet, prowadzenie kursów
szkoleniowych on-line związanych z odżywianiem, prowadzenie
seminariów szkoleniowych, publikacja i redagowanie materiałów
drukowanych, publikacja multimedialna materiałów drukowanych,
publikowanie druków w formie elektronicznej, publikowanie druków w formie elektronicznej w Internecie, publikowanie materiałów
drukowanych, publikowanie materiałów multimedialnych on-line,
publikowanie ulotek, sprawozdawczość i pisanie tekstów, szkolenia biznesowe, szkolenia w zakresie odżywiania, szkolenia w zakresie odżywiania, szkolenie i instruktaż, szkolenie w zakresie zdrowia
i wellness, szkolenie w zakresie żywienia [nie medyczne], szkolenie
z zakresu sprzedaży, świadczenie usług edukacyjnych dotyczących
biologii, świadczenie usług edukacyjnych w zakresie zdrowia, świadczenie usług edukacyjnych związanych z ćwiczeniami, świadczenie
usług edukacyjnych związanych z dietą, świadczenie usług edukacyjnych związanych ze sprawnością fizyczną, trening rozwoju osobistego, udostępnianie informacji dotyczących szkoleń, udostępnianie
informacji edukacyjnych w dziedzinie zdrowia i sprawności fizycznej,
udostępnianie publikacji elektronicznych, udostępnianie publikacji elektronicznych [nie do pobrania], usługi edukacyjne dotyczące
zdrowia, usługi edukacyjne i szkoleniowe, usługi edukacyjne i szkoleniowe odnoszące się do służby zdrowia, usługi edukacyjne związane
z odżywianiem, usługi edukacyjne związane ze szkoleniem sprzedażowym, usługi instruktażowe i szkoleniowe, usługi szkoleniowe dla
biznesu, usługi szkoleniowe dotyczące marketingu w handlu detalicznym, usługi szkoleniowe w zakresie sprzedaży, usługi trenerskie,
usługi w zakresie organizacji i prowadzenia kursów szkoleniowych,
usługi w zakresie publikowania on-line, usługi w zakresie zapewniania kursów szkoleniowych, warsztaty w celach szkoleniowych, wydawanie katalogów, zapewnianie szkoleń on-line.
(111) 333315
(151) 2020 10 09

(220) 2020 01 23
(441) 2020 03 16

(210) 509367
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(732) GROCHOWSKA KLAUDIA, Poznań (PL)
(540) (znak słowny)
(540) body hackers
(510), (511) 44 fizjoterapia, hospicja, masaż, opieka paliatywna,
ośrodki zdrowia, placówki rekonwalescencji, pomoc medyczna,
porady medyczne dla osób niepełnosprawnych, porady w zakresie
farmakologii, sanatoria, świadczenie usług przez domy opieki nad
starszymi ludźmi, usługi doradcze w zakresie zdrowia, usługi kuracji
uzdrowiskowych, usługi medycyny alternatywnej, usługi medyczne,
usługi psychologów, usługi telemedyczne, usługi terapeutyczne, wypożyczanie sprzętu medycznego.
(111) 333316
(220) 2020 02 27
(210) 509368
(151) 2020 10 13
(441) 2020 04 27
(732) CALIFORNIA FITNESS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wojcieszyn (PL)
(540) (znak słowny)
(540) CALIFORNIA FITNESS
(510), (511) 5 antybiotyki, antybiotyki do celów detoksykacji, batony
energetyzujące stanowiące zamienniki posiłków zawierające dodatki
odżywcze, białkowe suplementy diety, błonnik pokarmowy, dodatki do żywności do celów niemedycznych, dodatki homeopatyczne,
dodatki witaminowe, dodatki witaminowe i mineralne, dodatki witaminowe w płynie, ekstrakty roślinne do celów farmaceutycznych,
ekstrakty z kory do użytku nutraceutycznego, enzymy trawienne,
farmaceutyki stosowane w chorobach układu krążenia, immunostymulanty, kapsułki odchudzające, koktajle białkowe, kora do celów
nutraceutycznych, kremy do użytku dermatologicznego, kremy nawilżające [preparaty farmaceutyczne], krople witaminowe, l-karnityna na utratę wagi, metyloksantyny, mielone siemię lniane do użytku
jako suplement diety, mieszane preparaty witaminowe, mieszanki
do picia będące suplementami diety, mieszanki do picia w proszku
z dodatkami odżywczymi, mineralne suplementy diety, mineralne
suplementy diety dla ludzi, mineralne suplementy odżywcze, musujące tabletki witaminowe, napoje witaminizowane, napoje z dodatkami dietetycznymi, nawilżający balsam do ciała [farmaceutyczny],
nutraceutyki do celów terapeutycznych, nutraceutyki do stosowania
jako suplementy diety, odżywcze mieszanki do picia do stosowania jako zamienniki posiłków, odżywcze suplementy diety, olej rybi
do celów medycznych, olejek z wiesiołka do użytku medycznego,
olejki lecznicze, pastylki do ssania do celów farmaceutycznych, pektyna do celów farmaceutycznych, plastry, plastry transdermalne,
preparaty aminokwasowe do użytku farmaceutycznego, preparaty dermatologiczne, preparaty dietetyczne i odżywcze, preparaty
kofeinowe do stymulacji, preparaty multiwitaminowe, preparaty
na drogi moczowe, preparaty nutraceutyczne dla ludzi, preparaty
nutraceutyczne do celów terapeutycznych lub medycznych, preparaty pobudzające apetyt, preparaty przeciwpasożytnicze, preparaty
sercowo-naczyniowe, preparaty wzbogacające organizm w niezbędne witaminy i mikroelementy, preparaty z pierwiastkami śladowymi
dla ludzi, preparaty zawierające chondroitynę, preparaty zawierające lizynę, preparaty zawierające metioninę, preparaty zawierające
tryptofan, preparaty zawierające witaminę A, preparaty zawierające
witaminę B, preparaty zawierające witaminę C, preparaty zawierające witaminę D, preparaty ziołowe do celów medycznych, preparaty
zmniejszające apetyt, preparaty żołądkowo-jelitowe, probiotyki
(suplementy), proszki jako zamienniki posiłków, przeciwutleniacze,
przeciwutleniacze do użytku dietetycznego, przeciwutleniacze pochodzące z miodu, przeciwutleniacze uzyskane z ziół, przeciwutleniacze zawierające enzymy, przeciwutleniające suplementy, pyłek
pszczeli do użytku nutraceutycznego, pyłek pszczeli stosowany jako
suplement diety, reduktory cholesterolu, substancje dietetyczne dla
niemowląt, suplementy dietetyczne i odżywcze, suplementy diety dla ludzi, suplementy diety dla niemowląt, suplementy diety dla
osób ze specjalnymi wymaganiami dietetycznymi, suplementy diety
do kontroli cholesterolu, suplementy diety i preparaty dietetyczne,
suplementy diety o działaniu kosmetycznym, suplementy diety poprawiające kondycję i wytrzymałość, suplementy diety składające się
głównie z magnezu, suplementy diety składające się głównie z wapnia, suplementy diety składające się głównie z żelaza, suplementy
diety składające się z aminokwasów, suplementy diety składające się
z pierwiastków śladowych, suplementy diety składające się z witamin, suplementy diety sporządzone głównie z minerałów, suplementy diety sporządzone głównie z witamin, suplementy diety w płynie,
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suplementy diety z białkiem sojowym, suplementy diety z cynkiem,
suplementy diety z kwasem foliowym, suplementy diety z pszenicy,
suplementy diety ze sproszkowanymi jagodami acai, suplementy
diety zawierające białko, suplementy diety zawierające drożdże,
suplementy diety zawierające enzymy, suplementy diety zawierające glukozę, suplementy diety zawierające izoflawony sojowe, 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 zawierające węgiel aktywny, suplementy
diety ze sproszkowanym białkiem, suplementy odżywcze składające
się głównie z cynku, suplementy odżywcze składające się głównie
z magnezu, suplementy odżywcze składające się głównie z wapnia,
suplementy odżywcze składające się głównie z żelaza, suplementy
odżywcze składające się z ekstraktów z grzybów, suplementy prebiotyczne, suplementy z siarą, suplementy z wapniem, suplementy
ziołowe, suplementy ziołowe w płynie, suplementy żywnościowe,
środki do odtruwania na bazie ziół, środki farmaceutyczne homeopatyczne, środki moczopędne, środki moczopędne do celów detoksykacji, środki nawilżające do pochwy, środki przeciw pasożytom,
środki przeciwzapalne, środki przeczyszczające, środki przeczyszczające do celów detoksykacji, środki ułatwiające trawienie, tabletki
przeciwutleniające, tabletki witaminowe, tabletki wspomagające odchudzanie, tabletki zawierające wapń jako suplementy diety, tabletki
zmniejszające apetyt, tradycyjne chińskie zioła lecznicze, tran, witaminy i preparaty witaminowe, witaminy prenatalne, wyciągi z roślin
leczniczych, wyciągi z ziół leczniczych, zioła lecznicze, ziołowe suplementy diety dla osób o szczególnych wymaganiach dietetycznych,
żele nawilżające do użytku osobistego, żelki witaminowe.

(111) 333317
(220) 2020 01 23
(210) 509369
(151) 2020 10 13
(441) 2020 05 11
(732) BROWAR JABŁONOWO ZARZĄD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Jabłonowo (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ORIGINAL RECIPE 1997 BELFAST Strong irish stout!
MANUFAKTURA PIWNA PRZEDSTAWIA irish stout BROWARU
JABŁONOWO
(540)
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daży detalicznej w związku z chemikaliami do stosowania w rolnictwie, usługi sprzedaży detalicznej w związku z paszą dla zwierząt,
usługi sprzedaży hurtowej w związku z paszą dla zwierząt, usługi
sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem rolniczym, usługi
sprzedaży hurtowej w związku ze sprzętem rolniczym, usługi doradcze dotyczące promocji sprzedaży, doradztwo, konsultacje i pomoc
w zakresie reklamy, marketingu i promocji, organizowanie imprez,
wystaw, targów i pokazów do celów handlowych, promocyjnych
i reklamowych, udostępnianie powierzchni reklamowej, usługi marketingowe za pośrednictwem wyszukiwarek internetowych, doradztwo marketingowe w zakresie mediów społecznościowych, usługi
konsultacji biznesowych w branży rolniczej, udzielanie informacji
dotyczących działalności gospodarczej w zakresie przemysłu rolniczego, 42 hosting portali internetowych, programowanie oprogramowania do portali internetowych, chatroomów, linii chatów i forów
internetowych, projektowanie portali sieciowych, projektowanie,
tworzenie, hosting i utrzymywanie stron internetowych dla osób
trzecich, tworzenie, projektowanie, opracowywanie i utrzymywanie
witryn internetowych na rzecz osób trzecich, projektowanie, zarządzanie i nadzór forum dyskusyjnych online, usługi badawcze w zakresie rolnictwa, usługi informacyjne dotyczące bezpieczeństwa
nawozów stosowanych w rolnictwie, usługi informacyjne dotyczące
bezpieczeństwa substancji chemicznych stosowanych w rolnictwie,
specjalistyczne usługi konsultacyjne i doradcze w zakresie chemii
rolniczej, usługi w zakresie oceniania skuteczności rolniczych środków chemicznych.

(111) 333319
(220) 2020 01 24
(210) 509395
(151) 2020 10 13
(441) 2020 05 11
(732) WOLNY ADAM HIENDKITCHEN, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) JAPONSKIENOZE.PL
(540)

(591) czarny, czerwony, biały
(531) 27.05.01, 06.01.02, 29.01.13
(510), (511) 8 noże, noże kucharskie, tasaki [noże], noże uniwersalne,
noże kuchenne, nieelektryczne noże kuchenne, noże do owoców,
obieraczki ziemniaków [noże], noże do obkrawania, noże do filetowania, noże do obierania, stojaki na noże, noże do warzyw, noże kuchenne do obierania, noże do pizzy, nieelektryczne, noże do czyszczenia ryb, noże do użytku domowego, noże do krojenia mięsa,
noże do otwierania wina, japońskie noże kuchenne do siekania, noże
do chleba [obsługiwane ręcznie], noże kuchenne do krojenia ryb, noże
kuchenne o cienkich ostrzach, noże wykonane z metali szlachetnych,
diamentowe noże do narzędzi obsługiwanych ręcznie, noże ręczne
do krojenia mięsa do użytku domowego, ostrzałki do noży.
(111) 333320
(220) 2020 01 24
(151) 2020 10 09
(441) 2020 03 02
(732) KARAT PROPERTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BIURO NIERUCHOMOŚCI Karat Property
(540)

(210) 509397

(531) 25.01.15, 05.03.06, 27.05.01
(510), (511) 32 piwo.
(111) 333318
(220) 2020 01 24
(210) 509393
(151) 2020 10 12
(441) 2020 03 23
(732) SMOLEŃSKA GRAŻYNA, Trępnowy (PL)
(540) (znak słowny)
(540) ECOEU
(510), (511) 35 usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, usługi sprzedaży hurtowej w związku z chemikaliami do stosowania
w ogrodnictwie, usługi sprzedaży detalicznej w związku z chemikaliami do stosowania w ogrodnictwie, usługi sprzedaży hurtowej
w związku z chemikaliami do stosowania w rolnictwie, usługi sprze-

(591) żółty, szary
(531) 26.04.04, 26.04.09, 26.04.12, 26.04.16, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.12
(510), (511) 36 ubezpieczenia, działalność finansowa, bankowość,
usługi związane z majątkiem nieruchomym.
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(111) 333321
(220) 2020 01 24
(210) 509400
(151) 2020 10 09
(441) 2020 03 30
(732) MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY ASTORIA BYDGOSZCZ,
Bydgoszcz (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MKS ASTORIA
(540)

(591) żółty, czarny, czerwony, biały
(531) 02.01.08, 24.01.03, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 41 edukacja, rozrywka i sport, zajęcia sportowe, kulturalne i rekreacyjne, edukacja, trening i instruktaż sportowy, organizacja
i prowadzenie zawodów sportowych, zajęć rekreacyjnych oraz imprez sportowych, organizacja i prowadzenie szkół sportowych, organizowanie obozów sportowych, organizacja i prowadzenie szkoleń,
zajęć w zakresie sportu, rekreacji oraz rehabilitacji ruchowej, prowadzenie działalności szkoleniowo-wychowawczej dla młodzieży, organizowanie imprez o tematyce sportowej, publikowanie wydawnictw
o tematyce sportowej, organizowanie zjazdów, konferencji, seminariów, sympozjów o tematyce sportowej, usługi klubowe w zakresie
sportu, kultury fizycznej, poprawiania kondycji sportowej i zdrowia,
opracowywanie programów szkoleniowych.
(111) 333322
(220) 2020 01 24
(210) 509401
(151) 2020 10 12
(441) 2020 02 24
(732) BŁAŻEJEWSKA LIDIA ANI-LIFE, Łęka Opatowska (PL)
(540) (znak słowny)
(540) ANI-LIFE
(510), (511) 20 słupki do drapania dla kotów.
(111) 333323
(220) 2020 01 24
(151) 2020 10 12
(441) 2020 04 06
(732) Mixly s.r.o., Slaný (CZ)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Chia Shake
(540)

(210) 509403

(531) 27.05.01, 26.11.02
(510), (511) 5 suplementy diety zawierające białko, 29 napoje mleczne z przewagą mleka, 44 usługi doradcze w zakresie zdrowia.
(111) 333324
(220) 2020 01 24
(210) 509409
(151) 2020 10 14
(441) 2020 06 29
(732) ROKITA KAROLINA PRAKTYKA STOMATOLOGICZNA, Kielce (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DOKTOR APARATKA
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 10 ortodoncja (aparaty-), 35 prowadzenie sklepów tradycyjnych oraz internetowych w zakresie materiałów papierniczych,
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kalendarzy, notesów, przyborów do pisania, kosmetyczek, organizerów, odzieży, biżuterii, zabawek, gier, książek i czasopism, usługi
marketingowe w dziedzinie stomatologii, publikowanie materiałów
i tekstów reklamowych, 41 nauczanie pielęgnacji stomatologicznej,
usługi nauczania związane z branżą stomatologiczną, publikowanie,
publikowanie elektroniczne, publikowanie tekstów edukacyjnych,
publikowanie drogą elektroniczną, publikowanie tekstów medycznych, publikowanie przewodników edukacyjnych i szkoleniowych,
usługi pisania blogów, udostępnianie filmów online nie do pobrania,
44 stomatologia kosmetyczna, pomoc stomatologiczna, usługi dentystyczne, konsultacje dentystyczne, usługi ortodontyczne.

(111) 333325
(220) 2020 01 24
(210) 509413
(151) 2020 10 14
(441) 2020 03 30
(732) NEURAXPHARM ARZNEIMITTEL GMBH, LANGENFELD (DE)
(540) (znak słowny)
(540) KONATEN
(510), (511) 5 produkty przeznaczone do leczenia zaburzeń rozwoju
układu nerwowego, oraz zaburzeń psychicznych.
(111) 333326
(220) 2020 01 24
(210) 509417
(151) 2020 10 13
(441) 2020 05 11
(732) EGM SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków (PL)
(540) (znak słowny)
(540) ANTON
(510), (511) 5 wody mineralne do kąpieli leczniczych, napoje dietetyczne do celów leczniczych, nalewki dla celów leczniczych, sole
do kąpieli z wód mineralnych, sole wód mineralnych, wody mineralne do celów leczniczych, 32 koktajle bezalkoholowe, lemoniady,
napoje bezalkoholowe, napoje izotoniczne, napoje musujące, nektary owocowe, piwa, produkty do wytwarzania wody mineralnej, soki
owocowe, soki warzywne, syropy do napojów, syropy do lemoniad,
wody gazowane, wody litowe, wody mineralne, wody sodowe, wody
stołowe, wody źródlane, 35 prowadzenie hurtowni i sklepów polegające na oferowaniu sprzedaży detalicznej i hurtowej oraz sprzedaży
przez Internet i sprzedaży wysyłkowej w zakresie następujących towarów: napoje bezalkoholowe w tym wody mineralne, wody sodowe, wody stołowe, wody źródlane i wody gazowane, prowadzenie
hurtowni i sklepów polegające na oferowaniu sprzedaży detalicznej
i hurtowej oraz sprzedaży przez Internet i sprzedaży wysyłkowej
w zakresie następujących towarów: piwa, prowadzenie hurtowni
i sklepów polegające na oferowaniu sprzedaży detalicznej i hurtowej
oraz sprzedaży przez Internet i sprzedaży wysyłkowej w zakresie następujących towarów: produkty do wytwarzania wody mineralnej,
prowadzenie hurtowni i sklepów polegające na oferowaniu sprzedaży detalicznej i hurtowej oraz sprzedaży przez Internet i sprzedaży
wysyłkowej w zakresie następujących towarów: syropy do napojów.
(111) 333327
(220) 2020 01 27
(151) 2020 10 12
(441) 2020 03 09
(732) ABBA PHARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Abba Pharm MEDICOSMETICS
(540)

(210) 509458

(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.04.16, 26.04.18, 24.13.25
(510), (511) 3 kosmetyki, maseczki kosmetyczne, mleczka kosmetyczne, preparaty kosmetyczne do kąpieli, kremy kosmetyczne,
lotiony do celów kosmetycznych, maści do celów kosmetycznych,
mydlą lecznicze, preparaty kosmetyczne do odchudzania, kosmetyki
upiększające, sole do kąpieli, 5 żywność dietetyczna do celów leczniczych, środki zmniejszające apetyt do celów medycznych, dietetyczne napoje do celów medycznych, preparaty farmaceutyczne. kapsułki do celów farmaceutycznych, zioła lecznicze, odżywki ziołowe,
napoje lecznicze, odżywcze dodatki do celów leczniczych, herbata
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ziołowa do celów medycznych. dietetyczne substancje do celów
medycznych, kąpiele lecznicze, kompresy, maści do celów leczniczych, nalewki do celów leczniczych plastry do celów farmaceutycznych, preparaty witaminowe, leki wzmacniające, lecznicze dodatki
do żywności, herbata antyastmatyczna, antyseptyki, preparaty z mikroelementami do celów medycznych, środki trawienne do celów
farmaceutycznych, wyciągi do celów leczniczych, wywary do celów
farmaceutycznych, napary z ziół, preparaty określane jako suplementy żywnościowe, 32 dodatki do skoków nie ujęte w innych klasach,
napoje z dodatkiem soków owocowych, syropy do napojów, napoje
na bazie owoców lub warzyw, napoje bezalkoholowe, 35 sprzedaż
detaliczna lub hurtowa środków farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych oraz zaopatrzenia medycznego, sponsorowane
teksty (publikowanie-) produkcja filmów reklamowych, marketing
media (prezentowanie produktów w mediach-) dla celów sprzedaży
detalicznej, sprzedaż (promocja-) dla osób trzecich, 44 aromaterapia,
masaż, usługi świadczone przez salony piękności, usługi z zakresu
kosmetyki usługi lecznicze świadczone przez gabinety terapeutyczne, szpitale, usługi medycyny alternatywnej, porady w zakresie farmakologii, usługi terapeutyczne, usługi paramedyczne, opieka zdrowotna, zabiegi medyczne.

(111) 333328
(220) 2020 01 27
(210) 509467
(151) 2020 10 14
(441) 2020 06 01
(732) WOLNY ADAM HIENDKITCHEN, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Hiendkitchen PROFESJONALNE JAPOŃSKIE NOŻE KUCHENNE
(540)

(591) czarny, biały, czerwony
(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.04.04, 26.04.05, 26.04.18
(510), (511) 8 noże, noże kucharskie, tasaki [noże], noże uniwersalne,
noże kuchenne, nieelektryczne noże kuchenne, noże do owoców,
obieraczki ziemniaków [noże], noże do obkrawania, noże do filetowania, noże do obierania, stojaki na noże, noże do warzyw, noże kuchenne do obierania, noże do pizzy, nieelektryczne, noże do czyszczenia ryb, noże do użytku domowego, noże do krojenia mięsa,
noże do otwierania wina, japońskie noże kuchenne do siekania,
noże do chleba [obsługiwane ręcznie], noże kuchenne do krojenia
ryb, noże kuchenne o cienkich ostrzach, noże wykonane z metali
szlachetnych, diamentowe noże do narzędzi obsługiwanych ręcznie, noże ręczne do krojenia mięsa do użytku domowego, ostrzałki
do noży.
(111) 333329
(220) 2020 01 27
(151) 2020 10 12
(441) 2020 03 09
(732) PLEŚNIEROWICZ DOROTA, Długołęka (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WSIOWE JAJKA
(540)

(591) brązowy, czerwony, biały, jasnobrązowy
(531) 03.07.03, 08.07.11, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 29 jaja ptasie i produkty z jaj.

(210) 509468

(111) 333330
(220) 2020 01 27
(151) 2020 10 12
(441) 2020 03 09
(732) KLEJMENT TEODOR, Wierzawice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Le Fréesie
(540)

51
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(531) 27.05.01
(510), (511) 25 odzież, spódnice, swetry, szale.
(111) 333331
(220) 2020 01 27
(210) 509471
(151) 2020 10 12
(441) 2020 04 06
(732) ZEJFER AGATA KOSMETOLOGIA INTERDYSCYPLINARNA,
Koszalin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) AGATA ZEJFER
(540)

(531) 27.05.01, 27.05.22
(510), (511) 3 kosmetyki, kremy, emulsje, płyny i żele kosmetyczne,
oliwki i balsamy do skóry, mydła, środki do mycia i kąpieli, środki
do mycia i pielęgnacji włosów, środki perfumeryjne, perfumy, wody
toaletowe i kolońskie, olejki eteryczne, dezodoranty i środki przeciw
poceniu, środki do makijażu i demakijażu, środki do pielęgnacji i malowania ust, środki do opalania i chroniące przed promieniowaniem
ultrafioletowym, środki do depilacji, środki do pielęgnacji zębów
i jamy ustnej, artykuły toaletowe, kosmetyki do stylizacji włosów,
kosmetyki profesjonalne, 5 kosmetyki do celów leczniczych, kremy, emulsje, płyny, żele, oliwki i balsamy lecznicze, sole do kąpieli
do celów medycznych, preparaty witaminowe, suplementy diety, 35
usługi sprzedaży hurtowej, detalicznej, wysyłkowej i za pośrednictwem Internetu w branżach: kosmetyków, środków do pielęgnacji
ciała i twarzy, artykułów dla higieny, sprzętu kosmetycznego, sprzętu medycznego, internetowe przekazywanie informacji tekstowej
i obrazowej na temat sprzedaży wysyłkowej towarów, reklamowanie
towarów i usług oraz ich promocja na rzecz osób trzecich, 41 usługi
w zakresie prowadzenia i organizowania kursów, pokazów, szkoleń,
konferencji, kongresów, pracowni specjalistycznych, seminariów,
sympozjów, zjazdów, konkursów, edukacja w dziedzinie kosmetologii i kosmetyki, 44 usługi w zakresie prowadzenia klinik kosmetycznych, usługi w zakresie prowadzenia salonów kosmetycznych, SPA,
odnowa biologiczna, masaż, zabiegi kosmetyczne, usługi w zakresie
higieny i urody, w tym usługi wizażu, informacja i doradztwo dotyczące pielęgnacji urody i stosowania preparatów kosmetycznych,
usługi medyczne, usługi kosmetyczne, konsultacje medyczne, usługi medyczne klinik zdrowia, chirurgia kosmetyczna, zabiegi kosmetyczne, konsultacje dotyczące kosmetyków, doradztwo dotyczące
kosmetyków, zabiegi kosmetyczne dla ciała, zabiegi kosmetyczne
dla włosów, usługi doradcze dotyczące kosmetyków, zabiegi kosmetyczne dla twarzy, usługi kosmetycznej pielęgnacji ciała, usługi w zakresie porad kosmetycznych, nakładanie produktów kosmetycznych
na ciało, nakładanie produktów kosmetycznych na twarz, zabiegi
terapeutyczne dla twarzy, zabiegi terapeutyczne dla ciała, usługi zabiegów pielęgnacji twarzy, usługi pedicure i manicure, usługi w zakresie usuwania włosów, usługi w zakresie pielęgnacji włosów, usługi
lecznicze związane z odrastaniem włosów, pielęgnacja urody, zabiegi pielęgnacji urody, usługi pielęgnacji paznokci, gabinety pielęgnacji skóry, usługi konsultacyjne dotyczące pielęgnacji urody, usługi
w zakresie pielęgnacji skóry głowy.
(111) 333332
(220) 2020 01 27
(210) 509473
(151) 2020 10 09
(441) 2020 03 16
(732) TERMALL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ROZRUCH MOC EKOLOGIA, Bełchatów (PL)
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(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TERMALL ROZRUCH MOC EKOLOGIA
(540)

(591) czarny, biały, czerwony
(531) 01.15.05, 26.03.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 sprzedaż detaliczna i hurtowa oraz pośrednictwo handlowe w sprzedaży detalicznej i hurtowej, w tym za pomocy środków
komunikacji elektronicznej i innych środków komunikacji, w zakresie
towarów: kotły grzewcze, zbiorniki olejowe, armatura sanitarna instalacyjna (metalowa i z tworzywa sztucznego), urządzenia klimatyzacyjne, grzejniki, naczynia wzbiorcze, materiały izolacyjne, regulatory
termostatyczne, armatura olejowa i osprzęt instalacyjny, instalacje
metalowe i z tworzywa sztucznego dla: wody zimnej, ciepłej, centralnego ogrzewania, ogrzewania podłogowego, przepływowe podgrzewacze wody, elektryczne podgrzewacze, zasobniki ciepłej wody
użytkowej, urządzenia do ogrzewania w systemie słonecznym, wodomierze, przepływomierze, liczniki ciepła, instalacje wodno-kanalizacyjne, palniki, 37 budowa: kotłowni, węzłów sieci cieplnej i instalacji centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej, instalacja
automatyki kontrolno-pomiarowej, usługi w zakresie prowadzenia
kompleksowych rozruchów oraz eksploatacji: obiektów i instalacji
energetycznych, obiektów i instalacji ochrony środowiska, instalacji
przemysłowych, nadzór nad robotami budowlano-montażowymi,
42 usługi w zakresie projektowania: kotłowni, węzłów sieci cieplnej
i instalacji centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej,
instalacji automatyki kontrolno-pomiarowej, koordynacji i nadzoru
nad projektami budowy i modernizacji obiektów energetycznych,
usługi w zakresie ochrony środowiska, usługi badań, analiz oraz doradztwa w zakresie: energetyki, ciepłownictwa, ochrony środowiska,
gospodarki wodno-ściekowej, zagospodarowania odpadów, pomiarów emisji zanieczyszczeń, usługi badań, analiz oraz doradztwa
w zakresie procesów optymalizacji pracy instalacji energetycznych,
ciepłowniczych, ochrony środowiska, wodno-ściekowych, zagospodarowania odpadów, pomiarów emisji zanieczyszczeń.
(111) 333333
(220) 2020 01 27
(210) 509474
(151) 2020 10 09
(441) 2020 03 16
(732) POLSKA FEDERACJA HODOWCÓW BYDŁA I PRODUCENTÓW
MLEKA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Stado OnLine
(510), (511) 9 programy komputerowe, 42 usługi komputerowe online.
(111) 333334
(220) 2020 01 27
(210) 509476
(151) 2020 10 09
(441) 2020 03 23
(732) PROSTAF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PROSTAF
(540)

(531) 26.04.12, 27.05.01
(510), (511) 9 okulary, okulary ochronne, okulary przeciwsłoneczne,
oprawki do okularów, woreczki na okulary, etui na okulary, futerały
na okulary, etui na okulary przeciwsłoneczne, okulary do uprawiania sportu, okulary ochronne do ochrony oczu, okulary ochronne
do uprawiania sportu, okulary-optyka, 35 usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: okulary, usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: okulary
ochronne, usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi
produktami: okulary przeciwsłoneczne, usługi sprzedaży detalicznej
związane z następującymi produktami: oprawki do okularów, usługi
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: woreczki na okulary, usługi sprzedaży detalicznej związane z następują-
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cymi produktami: etui na okulary i okulary przeciwsłoneczne, usługi
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: etui
na okulary, usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi
produktami: etui na okulary, usługi sprzedaży detalicznej związane
z następującymi produktami: futerały na okulary, usługi sprzedaży
detalicznej związane z następującymi produktami: etui na okulary
przeciwsłoneczne, usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: okulary do uprawiania sportu, usługi sprzedaży
detalicznej związane z następującymi produktami: okulary ochronne
do uprawiania sportu, usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: okulary-optyka, usługi handlu hurtowego
związane z następującymi produktami: okulary, usługi handlu hurtowego związane z następującymi produktami: okulary ochronne,
usługi handlu hurtowego związane z następującymi produktami:
okulary przeciwsłoneczne, usługi handlu hurtowego związane z następującymi produktami: oprawki do okularów, usługi handlu hurtowego związane z następującymi produktami: woreczki na okulary,
usługi handlu hurtowego związane z następującymi produktami:
etui na okulary i okulary przeciwsłoneczne, usługi handlu hurtowego
związane z następującymi produktami: etui na okulary, usługi handlu
hurtowego związane z następującymi produktami: etui na okulary,
usługi handlu hurtowego związane z następującymi produktami:
futerały na okulary, usługi handlu hurtowego związane z następującymi produktami: etui na okulary przeciwsłoneczne, usługi handlu
hurtowego związane z następującymi produktami: okulary do uprawiania sportu, usługi handlu hurtowego związane z następującymi
produktami: okulary ochronne do ochrony oczu, usługi handlu hurtowego związane z następującymi produktami: okulary ochronne
do uprawiania sportu, usługi handlu hurtowego związane z następującymi produktami: okulary-optyka.

(111) 333335
(220) 2020 01 27
(210) 509477
(151) 2020 10 09
(441) 2020 03 23
(732) BLUE IRIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BLUE IRIS
(540)

(591) niebieski, szary
(531) 26.01.05, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 okulary, okulary ochronne, okulary przeciwsłoneczne,
oprawki do okularów, woreczki na okulary, etui na okulary, futerały
na okulary, etui na okulary przeciwsłoneczne, okulary do uprawiania sportu, okulary ochronne do ochrony oczu, okulary ochronne
do uprawiania sportu, okulary-optyka, 35 usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: okulary, usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: okulary
ochronne, usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi
produktami: okulary przeciwsłoneczne, usługi sprzedaży detalicznej
związane z następującymi produktami: oprawki do okularów, usługi
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: woreczki na okulary, usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: etui na okulary i okulary przeciwsłoneczne, usługi
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: etui
na okulary, usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi
produktami: etui na okulary, usługi sprzedaży detalicznej związane
z następującymi produktami: futerały na okulary, usługi sprzedaży
detalicznej związane z następującymi produktami: etui na okulary
przeciwsłoneczne, usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: okulary do uprawiania sportu, usługi sprzedaży
detalicznej związane z następującymi produktami: okulary ochronne
do uprawiania sportu, usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: okulary-optyka, usługi handlu hurtowego
związane z następującymi produktami: okulary, usługi handlu hurtowego związane z następującymi produktami: okulary ochronne,
usługi handlu hurtowego związane z następującymi produktami:
okulary przeciwsłoneczne, usługi handlu hurtowego związane z następującymi produktami: oprawki do okularów, usługi handlu hurtowego związane z następującymi produktami: woreczki na okulary,
usługi handlu hurtowego związane z następującymi produktami:
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etui na okulary i okulary przeciwsłoneczne, usługi handlu hurtowego
związane z następującymi produktami: etui na okulary, usługi handlu
hurtowego związane z następującymi produktami: etui na okulary,
usługi handlu hurtowego związane z następującymi produktami:
futerały na okulary, usługi handlu hurtowego związane z następującymi produktami: etui na okulary przeciwsłoneczne, usługi handlu
hurtowego związane z następującymi produktami: okulary do uprawiania sportu, usługi handlu hurtowego związane z następującymi
produktami: okulary ochronne do ochrony oczu, usługi handlu hurtowego związane z następującymi produktami: okulary ochronne
do uprawiania sportu, usługi handlu hurtowego związane z następującymi produktami: okulary-optyka.

(111) 333336
(220) 2020 01 27
(210) 509478
(151) 2020 10 12
(441) 2020 03 30
(732) TORUŃSKIE ZAKŁADY MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH
SPÓŁKA AKCYJNA, Toruń (PL)
(540) (znak słowny)
(540) gipset
(510), (511) 10 opaski gipsowane, szyny do opatrunków gipsowych
(longety gipsowe).
(111) 333337
(220) 2020 01 28
(210) 509499
(151) 2020 10 12
(441) 2020 03 30
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE VET-AGRO SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin (PL)
(540) (znak słowny)
(540) amo-shot
(510), (511) 5 preparat weterynaryjny.
(111) 333338
(220) 2020 01 28
(210) 509500
(151) 2020 10 13
(441) 2020 03 09
(732) FISH FRIENDS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczecin (PL)
(540) (znak słowny)
(540) FISH FRIENDS
(510), (511) 29 filety rybne, ryby mrożone, gotowe posiłki składające
się głównie z ryb, ryby marynowane, ryby solone, ryby, owoce morza i mięczaki nieżywe, mrożone produkty rybne, konserwy rybne,
mrożone owoce morza, śledzie, łosoś, karp, mrożone owoce morza,
nieżywe skorupiaki.
(111) 333339
(220) 2020 01 28
(210) 509503
(151) 2020 10 09
(441) 2020 03 23
(732) DINO POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Krotoszyn (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SŁONECZNA ŁĄKA
(540)

(591) biały, żółty, pomarańczowy, czerwony, zielony, niebieski,
czarny
(531) 01.03.01, 06.07.25, 03.04.02, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 29 mleko i wyroby z mleka, masło, śmietana, kefir, jogurt, jogurty z dodatkiem owoców, serwatka, napoje na bazie mleka, mleczne desery, desery mleczne z dodatkiem owoców, desery
mleczne z dodatkiem owoców i płatków zbożowych, desery mleczne wielosmakowe, twaróg, twarogi wielosmakowe, twarogi z dodatkiem owoców, twarogi z dodatkiem ziół i przypraw, sery, sery żółte,
sery z dodatkami smakowymi oraz przetworzonymi warzywami, ziołami, grzybami.
(111) 333340
(151) 2020 10 14

(220) 2020 01 28
(441) 2020 05 11

(210) 509505
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(732) ZAKŁAD FARMACEUTYCZNY AMARA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) AMARA WSPIERAMY ZDROWIE ROZWIJAMY MOŻLIWOŚCI
(540)

(591) fioletowy, biały
(531) 29.01.12, 27.05.01
(510), (511) 3 antyperspiranty, środki przeciwpotowe, sole do kąpieli,
preparaty kosmetyczne do kąpieli, mleczko kosmetyczne, kosmetyki, preparaty kosmetyczne do odchudzania, wazelina kosmetyczna,
zestawy kosmetyczne, kosmetyki upiększające, kremy kosmetyczne,
mleczko kosmetyczne, mydła, mydła dezodoryzujące, mydła dezynfekujące, mydła lecznicze, mydła przeciwpotowe, mydła przeciwpotowe
do stóp, preparaty kosmetyczne do opalania się, pomady do celów
kosmetycznych, szampony, środki do czyszczenia zębów, talk kosmetyczny, toniki kosmetyczne, pomadki do ust, zmywacze do paznokci,
5 aldehydy do celów farmaceutycznych, alkaliczne jodki do celów
farmaceutycznych, alkaloidy do celów medycznych, alkohol leczniczy
do celów farmaceutycznych, anestetyki, środki znieczulające, antybiotyki, antyseptyki, środki bakteriobójcze, balsamy do celów leczniczych,
bizmut do celów farmaceutycznych, preparaty bizmutowe do celów
farmaceutycznych, chemiczne odczynniki do celów medycznych lub
weterynaryjnych, chemiczne preparaty do celów farmaceutycznych,
chemiczne preparaty do celów medycznych, chemiczne preparaty
do celów weterynaryjnych, preparaty chemiczno-farmaceutyczne,
czopki, detergenty do celów medycznych, środki dezynfekcyjne
do celów higienicznych, preparaty diagnostyczne do celów medycznych, preparaty farmaceutyczne, fosforany do celów farmaceutycznych, kwas galusowy do celów farmaceutycznych, gliceryna do celów
medycznych, glukoza do celów medycznych, środki farmaceutyczne
przeciw gorączce, preparaty farmaceutyczne przeciw hemoroidom,
jod do celów farmaceutycznych, jodki do celów farmaceutycznych,
jodoform, jodyna, kamfora do celów medycznych, olejek kamforowy
do celów medycznych, kapsułki do celów farmaceutycznych, produkty farmaceutyczne, kapsułki na lekarstwa, kolodium do celów farmaceutycznych, korzenie lekarskie, kwasy do celów farmaceutycznych,
laktoza-cukier mleczny, korzenie lekarskie, lekarstwa do picia, leki dla
ludzi, leki do celów stomatologicznych, leki do celów weterynaryjnych,
leki pomocnicze, lotony do celów farmaceutycznych, lotony do celów
weterynaryjnych, preparaty farmaceutyczne przeciw łupieżowi, maści do celów farmaceutycznych, mazidła, mąka do celów farmaceutycznych, mentol, mięta do celów farmaceutycznych, nalewki do celów leczniczych, napoje lecznicze, narkotyki, środki farmaceutyczne
na uspokojenie nerwów, środki oczyszczające, środki na odciski, pierścienie na odciski stóp, odczynniki chemiczne do celów medycznych
lub weterynaryjnych, maść przeciw odmrożeniom, preparaty przeciw
odmrożenia, środki do odstraszanie owadów, oleje lecznicze, pastylki do celów farmaceutycznych, pigułki do celów farmaceutycznych,
płyny do płukania ust do celów leczniczych, chusteczki nasączane
płynami farmaceutycznymi, środki medyczne przeciw poceniu się,
środki medyczne przeciw pocenie się stóp, pomady do celów medycznych, środki przeciwbólowe, środki przeczyszczające, rozpuszczalniki
do usuwania plastrów samoprzylepnych, olej rycynowy do celów leczniczych, siemię lniane do celów farmaceutycznych, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, skrobia do celów dietetycznych lub
farmaceutycznych, maści do leczenia oparzeń słoneczny, preparaty
farmaceutyczne przeciw oparzeniom słonecznym, sulfonamidy, surowice, tabletki do celów farmaceutycznych, środki trawienne do celów farmaceutycznych, tymol do celów farmaceutycznych, wazelina
do celów leczniczych, preparaty witaminowe, wodorowęglan sodowy
do celów farmaceutycznych, wodzian chloralu do celów farmaceutycznych, lekarstwa przeciw zaparciom, herbata z ziół do celów medycznych, zioła lecznicze, żelatyna do celów medycznych, substancje
żrące do celów farmaceutycznych, 35 reklama, dystrybucja materiałów reklamowych, marketingowych i promocyjnych, usługi handlu
detalicznego, hurtowego, i za pośrednictwem Internetu, w zakresie
preparatów farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych oraz
materiałów medycznych.
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(111) 333341
(220) 2020 01 28
(210) 509506
(151) 2020 10 13
(441) 2020 03 09
(732) WOJDA SEBASTIAN, OLSZEWSKI MARCIN MASE SPÓŁKA
CYWILNA, Kielce (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) po RZECZKA
(540)

(591) czerwony, czarny
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 43 oferowanie żywności i napojów dla gości w restauracjach, serwowanie żywności i napojów dla gości w restauracjach,
obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, usługi barów i restauracji, usługi cateringu zewnętrznego,
przygotowywanie posiłków i napojów, kawiarnia, organizowanie
bankietów, organizacja przyjęć weselnych [żywność i napoje], usługi
kawiarni, usługi herbaciarni.
(111) 333342
(220) 2020 01 28
(210) 509513
(151) 2020 10 13
(441) 2020 04 27
(732) DOBRZAŃSKI RAFAŁ KARMELLO, Bielsko-Biała (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) K KARMELLO Chocolatier
(540)

(531) 24.17.02, 27.05.01, 27.05.21, 27.05.13
(510), (511) 30 czekolada, czekolada do picia, napoje na bazie czekolady, musy czekoladowe, wyroby czekoladowe, czekoladki, trufle,
bombonierki, pralinki, cukierki czekoladowe, galaretki owocowe,
owoce w czekoladzie, orzechy w czekoladzie, batoniki: draże, jadalne ozdoby czekoladowe do ciast, słodycze czekoladowe ozdobne,
35 reklama, promocja sprzedaży dla osób trzecich, prezentowanie
produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, sprzedaż detaliczna, hurtowa, za pośrednictwem Internetu i sprzedaż wysyłkowa
takich towarów jak: czekolada, czekolada do picia, napoje na bazie
czekolady, musy czekoladowe, wyroby czekoladowe, czekoladki, trufle, bombonierki, pralinki, cukierki czekoladowe, galaretki owocowe,
owoce w czekoladzie, orzechy w czekoladzie, batoniki, draże, jadalne
ozdoby czekoladowe do ciast, słodycze czekoladowe ozdobne, 43
usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, usługi kafeterii, kawiarni,
cukierni, restauracji i barów, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem.
(111) 333343
(220) 2020 01 28
(151) 2020 10 13
(441) 2020 03 09
(732) FISH FRIENDS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczecin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Fish Friends
(540)

(210) 509515

(591) granatowy, biały
(531) 27.05.01, 29.01.12, 18.04.02, 26.01.01, 26.01.03, 26.01.16,
01.15.24, 26.05.01, 26.05.18
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(510), (511) 29 filety rybne, ryby mrożone gotowe posiłki składające
się głównie z ryb, ryby marynowane, ryby solone, ryby, owoce morza i mięczaki nieżywe, mrożone produkty rybne, konserwy rybne,
mrożone owoce morza, śledzie, łosoś, karp, mrożone owoce morza,
nieżywe skorupiaki.

(111) 333344
(220) 2020 06 04
(151) 2020 11 03
(441) 2020 07 20
(732) ŁOSOŚ JURAJSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Trzęsacz (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) JURAJSKI ŁOSOŚ
(540)

(210) 514391

(591) niebieski, biały
(531) 03.09.01, 26.11.13, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 29 łosoś, nieżywy, ryby, owoce morza i mięczaki, nieżywe, ikra z łososia morskiego do celów spożywczych, ryby przetworzone, ryby wędzone, filety rybne, kawior z łososia, ryby, 31 łosoś,
żywy, ryby żywe, ikra rybia do wylęgu, 43 przygotowywanie posiłków, usługi w zakresie gotowania posiłków, oferowanie żywności
i napojów dla gości, 44 doradztwo techniczne w dziedzinie żywienia
i hodowli ryb, krewetek i innych hodowlanych organizmów morskich, usługi w zakresie akwakultury.
(111) 333345
(220) 2020 06 04
(210) 514393
(151) 2020 11 03
(441) 2020 07 20
(732) ŁOSOŚ JURAJSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Trzęsacz (PL)
(540) (znak słowny)
(540) ŁOSOŚ JURAJSKI
(510), (511) 29 łosoś, nieżywy, ryby, owoce morza i mięczaki, nieżywe, ikra z łososia morskiego do celów spożywczych, ryby przetworzone, ryby wędzone, filety rybne, kawior z łososia, ryby, 31 łosoś,
żywy, ryby żywe, ikra rybia do wylęgu, 43 przygotowywanie posiłków, usługi w zakresie gotowania posiłków, oferowanie żywności
i napojów dla gości, 44 doradztwo techniczne w dziedzinie żywienia
i hodowli ryb, krewetek i innych hodowlanych organizmów morskich, usługi w zakresie akwakultury.
(111) 333346
(220) 2019 12 03
(210) 507551
(151) 2020 10 09
(441) 2020 01 20
(732) MAJEWSKI DANIEL DM PROMOTION, Wrocław (PL)
(540) (znak słowny)
(540) DEYNN
(510), (511) 3 dezodoranty do ciała [wyroby perfumeryjne], kremy
perfumowane, perfumowane wody toaletowe, perfumy, preparaty
zapachowe, produkty perfumeryjne, spraye do ciała, woda perfumowana, woda toaletowa, zapachowe płyny i kremy do pielęgnacji ciała, zapachy, błyszczyki do ust, cienie do powiek, eyelinery, fluid
do makijażu, farby do malowania twarzy, kolorowe kosmetyki
do oczu, kompaktowe kosmetyki do makijażu, korektor do twarzy,
kosmetyki do brwi, kosmetyki brązująco-opalizujące, kosmetyki
do rzęs, kosmetyki do ust, kosmetyki w postaci cieni do powiek, kredka do oczu, kredka do powiek, kredka do makijażu, kredki do ust,
krem bazowy, krem do opalania, kremy korygujące, kremy kosmetyczne, ołówki do brwi, palety cieni do powiek, podkłady do makijażu, pomadki do ust, preparaty likwidujące opuchliznę i cienie pod
oczami, puder do twarzy, róż do ust, szminki do ust, kostki mydła
do mycia ciała, kremy pod prysznic, mydła, peelingi złuszczające
do rąk, peelingi złuszczające do stop, szampony do ciała, mydło
do kąpieli, olejek do kąpieli, żel do kąpieli, dezodoranty, preparaty
do ciała w sprayu, balsam do ciała, balsamy do rąk, kosmetyczne peelingi do ciała, kosmetyczne środki nawilżające, kosmetyki do paznokci, kremy do ciała, kremy do opalania skory, kremy do twarzy,
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kremy kosmetyczne do rąk, lakiery do paznokci, maseczki do ciała,
maseczki do twarzy, odżywki do paznokci, odzywki do ust, olejki
do ciała, płyn do kąpieli, płyn do twarzy, preparaty nawilżające
do ciała, preparaty przeciwsłoneczne, rzęsy, rzęsy sztuczne, sole
do kąpieli, szminki w kremie do ust, toniki do skory, farby do włosów,
kosmetyki do włosów, lakier do włosów, maseczki do włosów, odzywki do włosów, płyny do stylizacji, płyny do włosów, preparaty
wygładzające i prostujące włosy, serum do włosów, suche szampony,
szampon do włosów, kremy do depilacji, pianki do golenia, preparaty zapachowe do pomieszczeń, kadzidełka, zapachowe woski, 5 batony energetyzujące stanowiące zamiennik posiłków zawierające
dodatki odżywcze, białkowe suplementy diety, dietetyczne dodatki
do żywności, dodatki odżywcze, dodatki witaminowe, koktajle białkowe, mieszane preparaty witaminowe, mineralne suplementy diety
dla ludzi, multiwitaminy, musujące tabletki witaminowe, napoje
z dodatkami dietetycznymi, odżywcze suplementy diety, preparaty
witaminowe, preparaty witaminowe i mineralne, probiotyki (suplementy), preparaty zmniejszające apetyt, proszki jako zamienniki posiłków, suplementy diety, suplementy diety składające się z witamin,
suplementy diety w płynie, suplementy ziołowe, tabletki witaminowe, tabletki wspomagające odchudzanie, 8 pilniki do paznokci, pilniki do stop, polerki do paznokci do manicure, przybory do manikiuru,
przybory do pedikiuru, 14 akcesoria do biżuterii, biżuteria osobista,
biżuteria sztuczna, bransolety, imitacje biżuterii, kolczyki, kolczyki
do uszu, kolczyki-koła, łańcuszki [biżuteria], naszyjniki [biżuteria],
pierścionki [biżuteria], etui od zegarków i zegarów, pudełka na biżuterię [dopasowane], szkatułki na biżuterię, woreczki na zegarki, zwijane etui na biżuterię, 18 bagaż, duże, lekkie torby sportowe do noszenia na nadgarstku, duże torby podróżne ze sztucznej skóry,
elastyczne torby na odzież, kopertówki, kosmetyczki, kufry i torby
podróżne, małe plecaki, małe portmonetki, małe walizki, portfele,
portmonetki, przywieszki do bagażu, saszetki biodrowe, saszetki
męski, skórzane torebki, sportowe torby, stylowe torebki, torby
na odzież sportową, torby na ramię, torby na ubrania, torby na zakupy, torebki, uniwersalne torby gimnastyczne, uniwersalne torby
sportowe, 21 aplikatory do kosmetyków, aplikatory do makijażu,
aplikatory kosmetyczne, atomizery do perfum, dozowniki do kosmetyków, dozowniki mydła, dozowniki szamponu, dozowniki żelu pod
prysznic, gąbki do ciała, gąbki do kąpieli, gąbki do makijażu, gąbki
kosmetyczne, grzebienie, kosmetyczki podróżne z wyposażeniem,
myjki do peelingu ciała, pędzelki do makijażu, pędzle kosmetyczne,
przybory do celów kosmetycznych, przybory kosmetyczne, przybory toaletowe, przyrządy do demakijażu, puszki do pudru, rękawice
do peelingu, szczoteczki do brwi, szczoteczki do rzęs, szczotki złuszczające, szpatułki kosmetyczne, kosmetyczki na przybory toaletowe,
22 torby do pakowania [koperty, woreczki] z materiałów tekstylnych,
torebki tekstylne n a prezenty, woreczki do przechowywania obuwia, 24 narzuty na łóżko, przykrycia na łóżka, duże ręczniki, duże
ręczniki kąpielowe, jednorazowe myjki, myjki do twarzy, myjki
do twarzy w postaci rękawiczek, ręczniki do rąk, ręczniki do twarzy,
rękawice kąpielowe, ściereczki do usuwania makijażu, 25 bandany,
czapki baseballowe, czapki bez daszków, czapki z daszkiem, czapki
z pomponem, kapelusze, kapelusze płazowe, kapelusze przeciwsłoneczne, maski na oczy do spania, modne kapelusze, opaski na głowę,
akcesoria na szyję, artykuły odzieżowe w stylu sportowym, bielizna
damska typu body, bielizna dla kobiet, bielizna dla mężczyzn, bikini,
bluzy dresowe, bluzy sportowe, bluzy z kapturem, damska bielizna,
damskie koszule nocne, damskie sukienki na uroczystości, halki [bielizna], halki [odzież], kąpielowe kostiumy, kaszmirowe szale, kombinezony, kombinezony damskie jednoczęściowe [playsuit], komplety
do biegania [odzież], komplety koszulek i spodenek, komplety sportowe, kostiumy dla kobiet, kostiumy na halloween, koszule, koszulki
beż rękawów, koszulki beż rękawów do biegania, koszulki z krótkim
rękawem, koszulki z nadrukami, krótkie halki, krótkie ogrodniczki,
krótkie spodnie, kurtki dżinsowe, legginsy, maski na oczy do spania,
obcisłe topy bez ramiączek, odzież codzienna, odzież damska, odzież
do biegania, odzież modelująca, odzież sportowa, odzież wieczorowa, okrycia zakładane n a kostiumy kąpielowe, opaski na biust
[odzież], piżamy, płaszcze, płaszcze damskie, płaszcze kąpielowe,
podkoszulki sportowe, rajstopy, skarpetki dla sportowców, skarpetki
sportowe, spodnie do ćwiczeń fizycznych, spodnie do joggingu,
spodnie od dresu, spodnie sportowe, staniki sportowe, stroje płazowe, stroje sportowe, suknie koktajlowe, swetry, szale, szaliki, szlafroki, szorty, szorty sportowe, topy do biegania, topy do jogi, topy
[odzież], baletki, botki, botki dla kobiet, buty do biegania, buty
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na płaskim obcasie, buty na wysokim obcasie, buty skórzane, buty
sportowe, espadryle, mokasyny, obuwie codziennego użytku, obuwie sportowe, sandały damskie, tenisówki, 26 dekoracyjne akcesoria
do włosów, frotki do włosów, gumki do włosów, klamry do włosów,
peruki, spinki [klamerki] do włosów, sztuczne włosy, włosy sztuczne,
wstążki do włosów, wsuwki do włosów, girlandy sztuczne, 28 artykuły i sprzęt sportowy, artykuły gimnastyczne, artykuły sportowe, drążki do ćwiczeń, hantle, hantle kettleball, piłki do ćwiczeń, piłki jako
sprzęt sportowy, platformy do ćwiczeń, przyrządy gimnastyczne,
przyrządy gimnastyczne do rozciągania, przyrządy stosowane
do ćwiczeń fizycznych, sprzęt do ćwiczeń fizycznych w pomieszczeniach, sprzęt do ćwiczeń obsługiwany ręcznie, sprzęt sportowy, taśmy do ćwiczeń, trampoliny [artykuły sportowe], urządzenia do ćwiczeń fizycznych [ćwiczenia], urządzenia do kulturystyki [ćwiczenia],
urządzenia do wzmacniania ciała [ćwiczenia], 30 batoniki na bazie
czekolady będące zamiennikami posiłków, batoniki zbożowe będące
zamiennikami posiłków, batony gotowe do spożycia na bazie czekolady, chipsy ryżowe, chipsy zbożowe, chrupki zbożowe, ciasteczka
owsiane, dania gotowe suche lub w płynie, zawierające głównie ryż,
gotowe przekąski na bazie zbóż, przekąski na bazie zbóż, przekąski
wieloziarniste, przekąski wytwarzane z muesli, wrapy z kurczakiem,
brownie [ciastka czekoladowe], ciasta mrożone, ciasta [słodkie lub
słone], ciasta wegańskie, ciasteczka, ciastka, jadalne wafle, serniki,
słodkie bułeczki typu muffin, wafelki, batoniki energetyczne na bazie zbóż, batoniki muesli, batoniki owsiane, batoniki zbożowe będące zamiennikami posiłków, batony zbożowe, ciastka zbożowe
do spożycia przez ludzi, przekąski na bazie zbóż, przekąski wytwarzane z muesli, przekąski wytwarzane z produktów zbożowych, wysokoproteinowe batoniki zbożowe, desery z muesli, owsianka,
owsianka błyskawiczna, 35 organizowanie imprez, wystaw, targów
i pokazów dla celów handlowych, promocyjnych i reklamowych, dostarczanie powierzchni reklamowych w globalnej sieci komputerowej, świadczenie usług w zakresie reklamy komputerowej, udostępnianie i wynajem przestrzeni reklamowej w Internecie, udostępnianie
miejsca na stronach internetowych na reklamę towarów i usług, udostępniane przestrzeni reklamowych za pomocą środków informatycznych oraz globalnych sieci informacyjnych, udostępnianie przestrzeni reklamowej w mediach elektronicznych, dystrybucja próbek
reklamowych, dystrybucja produktów do celów reklamowych, rozpowszechnianie materiałów w zakresie reklamy, marketingu i publicity, rozpowszechnianie produktów do celów reklamowych, rozpowszechnianie reklam na rzecz osób trzecich przez Internet,
rozpowszechnianie reklam na rzecz osób trzecich za pomocą sieci
komunikacyjnej online w Internecie, usługi handlu detalicznego
związane z produktami do włosów, usługi handlu detalicznego w zakresie akcesoriów mody, usługi sprzedaży detalicznej w związku z artykułami sportowym, usługi sprzedaży detalicznej w związku z akcesoriami do pielęgnacji dla ludzi, usługi sprzedaży detalicznej
w zakresie artykułów sportowych, usługi w zakresie detalicznej
sprzedaży wysyłkowej artykułów kosmetycznych, usługi w zakresie
detalicznej sprzedaży wysyłkowej odzieży, usługi w zakresie detalicznej sprzedaży wysyłkowej akcesoriów odzieżowych, 40 retusz
fotograficzny, 41 edycja nagrań audio, edycja nagrań wideo, fotografia, montaż filmów, montaż wideo, montaż wideo, prezentacja nagrań wideo, produkcja filmów, produkcja filmów w celach rozrywkowych, produkcja nagrań wideo, usługi filmowania z powietrza, usługi
w zakresie produkcji filmów wideo, doradztwo w zakresie sprawności fizycznej, doradztwo w zakresie treningu fizycznego, instruktaż
w zakresie ćwiczeń fizycznych, instruktaż w zakresie ćwiczeń siłowych, instruktaż w zakresie gimnastyki, kursy szkoleniowe dotyczące
sprawności fizycznej, nadzorowanie ćwiczeń fizycznych, obsługa
i przeprowadzanie wydarzeń sportowych, organizacja imprez i konkursów sportowych, organizacja imprez sportowych, organizowanie
turniejów sportowych, organizowanie zajęć sportowych i zawodów
sportowych, organizowanie zajęć sportowych i imprez sportowych,
organizowanie zawodów i imprez sportowych, prowadzenie zajęć
fitness, prowadzenie zajęć poprawiających kondycję fizyczną, szkolenia sportowe, szkolenia w zakresie sprawności fizycznej, usługi
edukacyjne w zakresie sprawności fizycznej, usługi trenerskie, usługi
trenerskie w zakresie sportu, usługi trenerskie w zakresie ćwiczeń fizycznych [fitness], zajęcia w zakresie ćwiczeń fizycznych, doradztwo
w zakresie sprawności fizycznej, instruktaż w zakresie ćwiczeń fizycznych, instruktaż w zakresie ćwiczeń siłowych, instruktaż w zakresie
treningu kondycyjnego, kursy szkoleniowe z zakresu zdrowia, organizowanie i prowadzenie wykładów w celach edukacyjnych, organi-
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zowanie szkoleń w dziedzinie opieki zdrowotnej i żywienia, prowadzenie kursów internetowych w zakresie diet, prowadzenie kursów
szkoleniowych on-line związanych z odżywianiem, prowadzenie sesji szkoleniowych on-line związanych ze sprawnością fizyczną, prowadzenie zajęć w zakresie odżywiania, prowadzenie zajęć w zakresie
ćwiczeń fizycznych, świadczenie usług edukacyjnych związanych
ze sprawnością fizyczną, świadczenie usług edukacyjnych związanych z dietą, szkolenia w zakresie pielęgnacji urody, szkolenia w zakresie zajęć sportowych, szkolenia w zakresie sprawności fizycznej,
szkolenia w zakresie kosmetyki i urody, szkolenia w zakresie zdrowia
i wellness, udostępnianie informacji edukacyjnych w dziedzinie
i sprawności fizycznej, udostępnianie informacji dotyczących treningu fitness za pomocą portalu on-line, udzielanie informacji związanych z wychowaniem fizycznym za pośrednictwem strony internetowej online, usługi doradcze w zakresie ćwiczeń fizycznych [fitness],
usługi edukacyjne dotyczące sportu, usługi edukacyjne dotyczące
sprawności fizycznej, usługi edukacyjne dotyczące zdrowia, usługi
edukacyjne i instruktażowe w zakresie sportu, usługi szkoleniowe
w zakresie sportu, usługi szkoleniowe związane ze sprawnością fizyczną [fitness], usługi trenerskie, usługi trenerskie w zakresie ćwiczeń fizycznych [fitness], usługi treningowe w zakresie aerobiku,
usługi w zakresie treningu fizycznego usługi w zakresie wychowania
fizycznego, 44 doradztwo dotyczące kosmetyków, doradztwo dotyczące urody, konsultacje dotyczące kosmetyków, nakładanie produktów kosmetycznych na twarz, nakładanie produktów kosmetycznych na ciało, odbudowa włosów, ozdabianie ciała, pielęgnacja stop,
pielęgnacja urody, stylizacja, układanie włosów, udzielanie informacji o urodzie, udzielanie informacji w dziedzinie stylizacji włosów,
usługi doradztwa w zakresie makijażu, usługi koloryzacji brwi, usługi
kosmetyczne, usługi kosmetyczne w zakresie wykonywania makijażu, usługi kosmetycznej pielęgnacji ciała, usługi pielęgnacji paznokci
rąk, usługi pielęgnacji paznokci, usługi pielęgnacji stop, usługi pielęgnacji urody, usługi podkręcania rzęs, usługi przedłużania rzęs, usługi spa, usługi w zakresie makijażu, usługi w zakresie pielęgnacji twarzy, usługi w zakresie pielęgnacji skory, usługi w zakresie pielęgnacji
włosów, usługi w zakresie pielęgnacji skory głowy, usługi w zakresie
porad kosmetycznych, usługi w zakresie zabiegów upiększających,
zabiegi higieniczne dla ludzi, zabiegi kosmetyczne, zabiegi kosmetyczne na ciało, twarz i włosy.
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(111) 333347
(220) 2019 12 03
(210) 507552
(151) 2020 10 09
(441) 2020 02 03
(732) BNP PARIBAS BANK POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Moje Konto Premium w Banku BNP Paribas
(510), (511) 16 druki, 35 reklama, 36 działalność finansowa, bankowość.

i sprzedaży na rzecz osób trzecich, udostępnianie informacji o produktach konsumenckich, usługi pośrednictwa i doradztwa handlowego w dziedzinie sprzedaży produktów i świadczenia usług, usługi
porównywania cen, marketing internetowy, promocja sprzedaży dla
osób trzecich, promowanie usług finansowych i ubezpieczeniowych,
na rzecz stron trzecich, promowanie usług ubezpieczeniowych
w imieniu osób trzecich, promowanie towarów i usług osób trzecich
w Internecie, promowanie towarów i usług osób trzecich przez sieci
komputerowe i komunikacyjne, promowanie towarów i usług osób
trzecich za pośrednictwem reklam na stronach internetowych, publikowanie materiałów reklamowych online, reklama za pośrednictwem telefonu, reklama za pośrednictwem mediów elektronicznych,
w szczególności Internetu, reklama za pomocą marketingu bezpośredniego, reklama online za pośrednictwem sieci komputerowej,
usługi reklamowe dotyczące usług finansowych, usługi reklamowe
i marketingowe świadczone za pomocą mediów społecznościowych, 36 ubezpieczenia, doradztwo finansowe i ubezpieczeniowe, doradztwo ubezpieczeniowe, informacja o ubezpieczeniach,
organizowanie ubezpieczenia, pośrednictwo ubezpieczeniowe,
pośrednictwo w ubezpieczeniach samochodowych, pośrednictwo
w ubezpieczeniach od następstw nieszczęśliwych wypadków, pośrednictwo ubezpieczeniowe w zakresie nieruchomości, pośrednictwo w usługach doradczych w zakresie ubezpieczeń, pośrednictwo
w zakresie ubezpieczeń innych niż na życie, ubezpieczenia bankowe, ubezpieczenia budynków, ubezpieczenia dla przedsiębiorstw,
ubezpieczenia (doradztwo w sprawach-), ubezpieczenia majątkowe [nieruchomości], ubezpieczenia od wypadków, ubezpieczenia
od wypadków samochodowych, ubezpieczenia podróżne, ubezpieczenia samochodowe, ubezpieczenia związane z mieniem osobistym, ubezpieczenie dotyczące pojazdów, udostępnianie informacji
o ubezpieczeniach, udostępnianie informacji o działalności ubezpieczeniowej, udostępnianie informacji finansowych za pośrednictwem
strony internetowej, udzielanie informacji dotyczących usług finansowych i ubezpieczeniowych, usługi agencji ubezpieczeniowej i pośrednictwa ubezpieczeniowego, udzielanie informacji dotyczących
obliczania składek ubezpieczeniowych, usługi doradcze w zakresie
ubezpieczeń, usługi doradztwa i pośrednictwa związane z ubezpieczeniami pojazdów, usługi doradztwa i pośrednictwa związane
z ubezpieczeniami od wypadków, usługi doradztwa i pośrednictwa
związane z ubezpieczeniami turystycznymi, usługi doradztwa i pośrednictwa związane z ubezpieczeniami domu, usługi informacyjne
i doradztwo dotyczące warunków ubezpieczeń, usługi informacyjne
związane z ubezpieczeniem, usługi pośrednictwa ubezpieczeniowego, usługi ubezpieczania pojazdów, usługi ubezpieczeń domu,
usługi ubezpieczeń gospodarstw domowych, usługi ubezpieczeń
pojazdów mechanicznych, usługi ubezpieczeniowe dotyczące nieruchomości, usługi ubezpieczeniowe dotyczące mienia, usługi w zakresie zawierania ubezpieczeń.

(111) 333348
(220) 2019 12 03
(151) 2020 10 09
(441) 2020 01 20
(732) POROWNEO.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SWIAT ubezpieczen.com
(540)

(111) 333349
(220) 2019 12 03
(210) 507555
(151) 2020 10 09
(441) 2020 01 27
(732) WYTWÓRNIA SPRZĘTU ELEKTROENERGETYCZNEGO
AKTYWIZACJA SPÓŁDZIELNIA PRACY, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) A AKTYWIZACJA
(540)

(210) 507554

(591) niebieski, biały, zielony
(531) 26.04.09, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 handlowe informacje i porady udzielane konsumentom w wyborze towarów i usług, gromadzenie, na rzecz innych osób,
różnych usług ubezpieczeniowych w celu umożliwienia klientom
wygodnego porównywania i kupowania tych usług, dostarczanie
informacji konsumentom na temat towarów i usług, porównywanie usług finansowych online, negocjowanie i zawieranie transakcji
handlowych dlà osób trzecich za pośrednictwem systemów telekomunikacji, pośredniczenie w umowach dotyczących sprzedaży i zakupu towarów, pośredniczenie i zawieranie transakcji handlowych
na rzecz osób trzecich, pośrednictwo w zawieraniu umów kupna

(591) niebieski, biały
(531) 26.01.01, 26.04.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 sprzęt ochronny do celów elektroenergetycznych, 42
badanie sprzętu elektroenergetycznego, szkolenia BHP dla osób
związanych z elektroenergetyką.
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(111) 333350
(220) 2019 12 03
(151) 2020 10 09
(441) 2020 01 20
(732) FRYCA SYLWIA, Chojnice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TOPDESK
(540)
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(591) granatowy, bordowy
(531) 20.01.03, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 16 papier i karton, druki, artykuły piśmienne i biurowe,
z wyjątkiem mebli, kleje do celów biurowych lub domowych, 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.
(111) 333351
(220) 2019 12 03
(210) 507558
(151) 2020 10 12
(441) 2020 02 24
(732) TORUŃSKIE ZAKŁADY MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH
SPÓŁKA AKCYJNA, Toruń (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) bella tampo
(540)

(591) biały, granatowy
(531) 26.05.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 5 tampony menstruacyjne.
(111) 333352
(220) 2019 12 03
(210) 507559
(151) 2020 10 09
(441) 2020 01 27
(732) CHOSZCZEWSKI DARIUSZ GUN EAGLE RUSZNIKARNIA,
Ostrołęka (PL)
(540) (znak słowny)
(540) GUN EAGLE
(510), (511) 13 broń i amunicja, 35 usługi sprzedaży hurtowej
w związku z bronią, usługi sprzedaży detalicznej w związku z bronią,
37 nagwintowywanie luf broni, ponowne czernienie broni, naprawa
lub konserwacja broni palnej, konserwacja i naprawa broni lotniczej,
konserwacja, serwis i naprawa systemów broni, udzielanie informacji
związanych z naprawą lub konserwacją broni palnej.
(111) 333353
(220) 2019 12 03
(210) 507562
(151) 2020 10 12
(441) 2020 02 24
(732) INTUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) intum
(510), (511) 42 administracja serwerów, aktualizacja i konserwacja
oprogramowania i programów komputerowych, aktualizacja i projektowanie oprogramowania komputerowego, aktualizacja i ulepszanie oprogramowania komputerowego, analizy systemów komputerowych, badania, opracowywanie, projektowanie i ulepszanie
oprogramowania komputerowego, badania w dziedzinie programów i oprogramowania komputerowego, diagnozowanie błędów
w oprogramowaniu komputerowym, digitalizacja dokumentów,
doradztwo, konsultacje i informacja w zakresie technologii informacyjnych, doradztwo i konsultacje w zakresie sprzętu i oprogramowania komputerowego, doradztwo specjalistyczne dotyczące
oprogramowania komputerowego, doradztwo techniczne związane
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z instalacją i konserwacją oprogramowania komputerowego, doradztwo w dziedzinie analizy systemów komputerowych, doradztwo w dziedzinie integracji systemów komputerowych, doradztwo
w zakresie komputerowych programów baz danych, dostarczanie
informacji związanych z projektowaniem i opracowywaniem sprzętu
i oprogramowania komputerowego, instalacja, utrzymanie, naprawa
i serwis oprogramowania komputerowego, inżynieria oprogramowania komputerowego, opracowywanie języków komputerowych,
opracowywanie kodów komputerowych, opracowywanie projektów
technicznych w dziedzinie sprzętu i oprogramowania komputerowego, oprogramowanie jako usługa [SaaS], pisanie oprogramowania
komputerowego, programowanie komputerowe w zakresie systemów do przetwarzania i przesyłania danych, projektowanie kodów
komputerowych, projektowanie, opracowywanie i wdrażanie oprogramowania, rozwój, programowanie i wdrażanie oprogramowania
komputerowego, sporządzanie raportów dotyczących programów
komputerowych, sporządzanie raportów dotyczących programowania komputerowego, świadczenie usług informacyjnych, konsultacyjnych i doradczych w zakresie oprogramowania komputerowego,
tworzenie oprogramowania komputerowego, usługi doradcze i informacyjne związane z projektowaniem, programowaniem i utrzymywaniem oprogramowania komputerowego, usługi doradztwa informatycznego, usługi doradztwa w zakresie oprogramowania jako
usługi [SaaS], usługi inżynieryjne w zakresie programowania komputerowego, usługi konsultacyjne i informacyjne w zakresie utrzymywania oprogramowania komputerowego, usługi projektowania
systemów komputerowych, usługi w zakresie pomocy technicznej
i konserwacji oprogramowania komputerowego, wykrywanie i usuwanie usterek w sprzęcie i oprogramowaniu komputerowym, wynajem programów komputerowych, wypożyczanie oprogramowania
komputerowego .

(111) 333354
(220) 2019 12 03
(210) 507563
(151) 2020 10 12
(441) 2020 03 09
(732) GROMBIK DANIEL, Mrzeżyno (PL)
(540) (znak słowny)
(540) TARGI RĘKODZIEŁA WĘDKARSKIEGO EVOLUTION
(510), (511) 35 organizowanie i obsługa imprez targowych i wystawienniczych w celach handlowych i reklamowych, usługi marketingowe, usługi reklamowe, przygotowywanie, publikowanie, dystrybucja, uaktualnianie materiałów reklamowych, takich jak: katalogi
targowe, plakaty, druki, prospekty, broszury, gadżety, materiały promocyjne, pośrednictwo handlowe, wynajem powierzchni na cele
reklamowe, wynajem powierzchni wystawienniczych, dekoracja stoisk wystawienniczych, pozyskiwanie, gromadzenie i udostępnianie
informacji, doradztwo specjalistyczne w zakresie reklamy, promocja
sprzedaży sprzętu wędkarskiego przez sieć Internet, 41 organizowanie i obsługa wystaw oraz targów związanych z kulturą, edukacją lub
rozrywką, organizowanie i obsługa konferencji, szkoleń, kongresów,
sympozjów, konkursów, usługi wydawnicze.
(111) 333355
(220) 2019 12 03
(151) 2020 10 09
(441) 2020 01 27
(732) MIRAI CLINIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Otwock (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MIRAI CLINIC
(540)

(210) 507564

(591) złoty, jasnozłoty, ciemnozłoty
(531) 27.05.01, 29.01.02
(510), (511) 41 usługi edukacji pozaszkolnej, 42 badania naukowe
w dziedzinie medycyny i fizjoterapii, prace badawczo-rozwojowe
w dziedzinie medycyny i fizjoterapii, 43 usługi restauracyjne, usługi
gastronomiczne, usługi cateringowe (przygotowywanie i dostarczanie posiłków), usługi hotelowe, usługi tymczasowego zakwaterowania, 44 usługi w zakresie opieki zdrowotnej dla ludzi, usługi szpitali,
usługi medyczne, usługi fizjoterapii.

58

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

(111) 333356
(220) 2019 12 03
(210) 507565
(151) 2020 10 09
(441) 2020 02 10
(732) POROWNEO.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Świat Ubezpieczeń
(510), (511) 35 handlowe informacje i porady udzielane konsumentom w wyborze towarów i usług, gromadzenie, na rzecz innych osób,
różnych usług ubezpieczeniowych w celu umożliwienia klientom
wygodnego porównywania i kupowania tych usług, dostarczanie
informacji konsumentom na temat towarów i usług, porównywanie
usług finansowych on-line, negocjowanie i zawieranie transakcji
handlowych dla osób trzecich za pośrednictwem systemów telekomunikacji, pośredniczenie w umowach dotyczących sprzedaży i zakupu towarów, pośredniczenie i zawieranie transakcji handlowych
na rzecz osób trzecich, pośrednictwo w zawieraniu umów kupna
i sprzedaży na rzecz osób trzecich, udostępnianie informacji o produktach konsumenckich, usługi pośrednictwa i doradztwa handlowego w dziedzinie sprzedaży produktów i świadczenia usług, usługi porównywania cen, marketing internetowy, promocja sprzedaży
dla osób trzecich, promowanie usług finansowych i ubezpieczeniowych, na rzecz stron trzecich, promowanie usług ubezpieczeniowych w imieniu osób trzecich, promowanie towarów i usług osób
trzecich w Internecie, promowanie towarów i usług osób trzecich
przez sieci komputerowe i komunikacyjne, promowanie towarów
i usług osób trzecich za pośrednictwem reklam na stronach internetowych, publikowanie materiałów reklamowych on-line, reklama
za pośrednictwem telefonu, reklama za pośrednictwem mediów
elektronicznych, w szczególności Internetu, reklama za pomocą
marketingu bezpośredniego, reklama on-line za pośrednictwem
sieci komputerowej, usługi reklamowe dotyczące usług finansowych, usługi reklamowe i marketingowe świadczone za pomocą
mediów społecznościowych, 36 ubezpieczenia, doradztwo finansowe i ubezpieczeniowe, doradztwo ubezpieczeniowe, informacja
o ubezpieczeniach, organizowanie ubezpieczenia, pośrednictwo
ubezpieczeniowe, pośrednictwo w ubezpieczeniach samochodowych, pośrednictwo w ubezpieczeniach od następstw nieszczęśliwych wypadków, pośrednictwo ubezpieczeniowe w zakresie
nieruchomości, pośrednictwo w usługach doradczych w zakresie
ubezpieczeń, pośrednictwo w zakresie ubezpieczeń innych niż
na życie, ubezpieczenia bankowe, ubezpieczenia budynków, ubezpieczenia dla przedsiębiorstw, ubezpieczenia (doradztwo w sprawach-), ubezpieczenia majątkowe [nieruchomości], ubezpieczenia
od wypadków, ubezpieczenia od wypadków samochodowych,
ubezpieczenia podróżne, ubezpieczenia samochodowe, ubezpieczenia związane z mieniem osobistym, ubezpieczenie dotyczące
pojazdów, udostępnianie informacji o ubezpieczeniach, udostępnianie informacji o działalności ubezpieczeniowej, udostępnianie
informacji finansowych za pośrednictwem strony internetowej,
udzielanie informacji dotyczących usług finansowych i ubezpieczeniowych, usługi agencji ubezpieczeniowej i pośrednictwa ubezpieczeniowego, udzielanie informacji dotyczących obliczania składek ubezpieczeniowych, usługi doradcze w zakresie ubezpieczeń,
usługi doradztwa i pośrednictwa związane z ubezpieczeniami pojazdów, usługi doradztwa i pośrednictwa związane z ubezpieczeniami od wypadków, usługi doradztwa i pośrednictwa związane
z ubezpieczeniami turystycznymi, usługi doradztwa i pośrednictwa związane z ubezpieczeniami domu, usługi informacyjne i doradztwo dotyczące warunków ubezpieczeń, usługi informacyjne
związane z ubezpieczeniem, usługi pośrednictwa ubezpieczeniowego, usługi ubezpieczania pojazdów, usługi ubezpieczeń domu,
usługi ubezpieczeń gospodarstw domowych, usługi ubezpieczeń
pojazdów mechanicznych, usługi ubezpieczeniowe dotyczące
nieruchomości, usługi ubezpieczeniowe dotyczące mienia, usługi
w zakresie zawierania ubezpieczeń.
(111) 333357
(220) 2019 12 03
(210) 507566
(151) 2020 10 09
(441) 2020 02 03
(732) KOKOCIŃSKI ANDRZEJ CENTRUM FINANSOWE SYNTECH II,
Szubin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) S
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(540)

(591) żółty, czerwony, zielony
(531) 24.15.01, 24.15.13, 26.01.01, 26.01.16, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 doradztwo podatkowe [rachunkowość], usługi konsultingowe w zakresie księgowości podatkowej, doradztwo dotyczące działalności gospodarczej, doradztwo i pomoc w zakresie
zarządzania działalnością gospodarczą, doradztwo w zakresie analizy biznesowej, konsultacje w dziedzinie wycen biznesowych, 36
pośrednictwo ubezpieczeniowe w zakresie ubezpieczeń pracowniczych, doradztwo ubezpieczeniowe w zakresie ubezpieczeń pracowniczych, doradztwo finansowe w zakresie podatków, konsultacje
podatkowe [nie dotyczy księgowości], wycena majątku ruchomego.
(111) 333358
(220) 2019 12 03
(151) 2020 10 09
(441) 2020 01 20
(732) GMINA SORKWITY, Sorkwity (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FESTIWAL KULTURY MAZURSKIEJ SORKWITY
(540)

(210) 507567

(591) ciemnozielony
(531) 22.01.25, 27.05.01, 29.01.11
(510), (511) 16 materiały drukowane: ulotki reklamowe, katalogi, prospekty, broszury informacyjne, nalepki na zderzaki, nalepki na kubki, naklejki, 21 zastawa stołowa, przybory kuchenne i pojemniki, 25
odzież, 35 usługi reklamowe i promocyjne świadczone z wykorzystaniem bilbordów, afiszy, plakatów, transparentów, usługi w zakresie
publikacji tekstów reklamowych, usługi w zakresie rozpowszechniania materiałów reklamowych, usługi w zakresie organizowania
i prowadzenia wystaw, festynów, targów, pokazów, loterii, zawodów
i konkursów w celach reklamowych i promocyjnych, 41 organizowanie i realizacja widowisk, pokazów, spektakli, koncertów, widowisk
plenerowych, przedstawień teatralnych, producenckie usługi muzyczne, widowiska rozrywkowe.
(111) 333359
(220) 2019 12 04
(151) 2020 10 09
(441) 2020 02 03
(732) KALATA MATEUSZ MATBUD, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MATBUD
(540)

(210) 507596

(591) czerwony, niebieski, żółty, biały, czarny
(531) 27.05.01, 29.01.15, 07.01.08, 07.01.24, 07.15.01
(510), (511) 35 reklama i promocja, badania i analizy rynku i opinii
publicznej, doradztwo organizacyjne i specjalistyczne w sprawach
działalności gospodarczej, pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarządzanie i pomoc w zarządzaniu przedsiębiorstwami
handlowymi na zasadzie franchisingu, usługi w zakresie organizo-
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wania, prowadzenia i zarządzania działalnością gospodarczą związaną z marketingiem gruntów i budownictwa, zasobami lokalowymi,
nieruchomościami przeznaczonymi do najmu, zagospodarowania,
sprzedaży, użyczenia, pomoc w zarządzaniu przedsięwzięciami dotyczącymi obrotu nieruchomościami, organizowanie targów i wystaw
handlowych reklamowych w zakresie budownictwa, urbanistyki,
architektury i technologii w tej dziedzinie, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, organizowanie przetargów na rynku obrotu
gruntami, nieruchomościami, powierzchniami użytkowymi i lokalami
mieszkalnymi, usługi wynajmowania miejsc na umieszczanie ogłoszeń
i reklam, zarządzanie miejscami wystawowymi, informacja o powyższych usługach, 36 usługi developerskie w zakresie: organizacji i zarządzania finansowaniem przedsięwzięć inwestycyjnych polegających
na budowie i/lub przygotowaniu obiektów mieszkalnych i niemieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży, wynajmowania, użyczania,
pośrednictwa w sprawach kupna, sprzedaży, najmu budynków, lokali
i powierzchni użytkowej, doradztwo w zakresie zarządzania i administrowania obiektami mieszkalnymi i zespołami osiedlowymi, wyceny
nieruchomości, wynajmowania i/lub dzierżawy nieruchomości, lokali
mieszkalnych i powierzchni użytkowej, zarządzania i administrowania nieruchomościami, lokalami, powierzchnią użytkową, usługi wyszukiwania i formalnego przygotowywania terenów i nieruchomości
celem ich pozyskania dla budownictwa mieszkalnego, usługi wynajmu, kupna i sprzedaży budynków, lokali i powierzchni użytkowej, pośrednictwo finansowe, usługi kredytowania, doradztwo inwestycyjne,
doradztwo finansowe, usługi w zakresie doradztwa w zarządzaniu
i administrowaniu nieruchomościami, obiektami mieszkalnymi i zespołami osiedlowymi, sprzedaży domów, lokali mieszkalnych i użytkowych, informacja o powyższych usługach, 37 usługi developerskie
w zakresie budownictwa, w tym usługi związane z pracami wykonawczymi obiektów budowlanych, nadzór budowlany, usługi remontowe,
naprawy obiektów, restauracja budynków, konserwacja obiektów
budowlano-mieszkaniowych, budowanie lokali mieszkalnych i osiedli mieszkaniowych wraz z infrastrukturą, roboty ziemne, wykonywanie robót ogólnobudowlanych, konstrukcyjnych i montażowych,
usługi związane z rozbiórką i burzeniem obiektów, usługi związane
z wykonywaniem wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich, wykonywanie instalacji elektrycznych budynków i budowli, wykonywanie instalacji elektrycznych sygnalizacyjnych, instalowanie dźwigów
osobowych i towarowych oraz ruchomych schodów, wykonywanie
pozostałych instalacji elektrycznych, ogrzewania i wentylacyjnych, instalacji wodnokanalizacyjnych, instalacji gazowych, wynajem sprzętu
budowlanego i burzącego wraz z obsługą operatorską, doradztwo budowlane, informacja o powyższych usługach, 42 usługi developerskie
w zakresie projektowania budowlanego, urbanistycznego, architektonicznego i technologicznego, projektowanie konstrukcji, budynków,
wykonywanie badań, ekspertyz, opinii i analiz technicznych w zakresie
budownictwa, usługi w zakresie architektury, planowania urbanistycznego, badania, ekspertyzy i pomiary geologiczne, geodezyjne i kartograficzne oraz pomiary podwykonawcze dotyczące inwestycji, ekspertyzy inżynieryjne, badania techniczne, doradztwo w zakresie ochrony
środowiska, dekoracja wnętrz, planowanie urbanistyczne, pomiary
terenu, projektowanie osiedli, informacja o powyższych usługach.

(111) 333360
(220) 2019 12 04
(210) 507597
(151) 2020 10 09
(441) 2020 02 03
(732) KALATA MATEUSZ MATBUD, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Matbud
(510), (511) 35 reklama i promocja, badania i analizy rynku i opinii
publicznej, doradztwo organizacyjne i specjalistyczne w sprawach
działalności gospodarczej, pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarządzanie i pomoc w zarządzaniu przedsiębiorstwami
handlowymi na zasadzie franchisingu, usługi w zakresie organizowania, prowadzenia i zarządzania działalnością gospodarczą związaną z marketingiem gruntów i budownictwa, zasobami lokalowymi,
nieruchomościami przeznaczonymi do najmu, zagospodarowania,
sprzedaży, użyczenia, pomoc w zarządzaniu przedsięwzięciami dotyczącymi obrotu nieruchomościami, organizowanie targów i wystaw
handlowych reklamowych w zakresie budownictwa, urbanistyki,
architektury i technologii w tej dziedzinie, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, organizowanie przetargów na rynku obrotu
gruntami, nieruchomościami, powierzchniami użytkowymi i lokalami
mieszkalnymi, usługi wynajmowania miejsc na umieszczanie ogłoszeń
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i reklam, zarządzanie miejscami wystawowymi, informacja o powyższych usługach, 36 usługi developerskie w zakresie: organizacji i zarządzania finansowaniem przedsięwzięć inwestycyjnych polegających
na budowie i/lub przygotowaniu obiektów mieszkalnych i niemieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży, wynajmowania, użyczania,
pośrednictwa w sprawach kupna, sprzedaży, najmu budynków, lokali
i powierzchni użytkowej, doradztwo w zakresie zarządzania i administrowania obiektami mieszkalnymi i zespołami osiedlowymi, wyceny
nieruchomości, wynajmowania i/lub dzierżawy nieruchomości, lokali
mieszkalnych i powierzchni użytkowej, zarządzania i administrowania nieruchomościami, lokalami, powierzchnią użytkową, usługi wyszukiwania i formalnego przygotowywania terenów i nieruchomości
celem ich pozyskania dla budownictwa mieszkalnego, usługi wynajmu, kupna i sprzedaży budynków, lokali i powierzchni użytkowej, pośrednictwo finansowe, usługi kredytowania, doradztwo inwestycyjne,
doradztwo finansowe, usługi w zakresie doradztwa w zarządzaniu
i administrowaniu nieruchomościami, obiektami mieszkalnymi i zespołami osiedlowymi, sprzedaży domów, lokali mieszkalnych i użytkowych, informacja o powyższych usługach, 37 usługi developerskie
w zakresie budownictwa, w tym usługi związane z pracami wykonawczymi obiektów budowlanych, nadzór budowlany, usługi remontowe.
naprawy obiektów, restauracja budynków, konserwacja obiektów
budowlano-mieszkaniowych, budowanie lokali mieszkalnych i osiedli mieszkaniowych wraz z infrastrukturą, roboty ziemne, wykonywanie robót ogólnobudowlanych, konstrukcyjnych i montażowych,
usługi związane z rozbiórką i burzeniem obiektów, usługi związane
z wykonywaniem wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich, wykonywanie instalacji elektrycznych budynków i budowli, wykonywanie instalacji elektrycznych sygnalizacyjnych, instalowanie dźwigów
osobowych i towarowych oraz ruchomych schodów, wykonywanie
pozostałych instalacji elektrycznych, ogrzewania i wentylacyjnych, instalacji wodnokanalizacyjnych, instalacji gazowych, wynajem sprzętu
budowlanego i burzącego wraz z obsługą operatorską, doradztwo budowlane, informacja o powyższych usługach, 39 usługi wynajmowania garaży i miejsc parkingowych, informacja o powyższych usługach,
42 usługi developerskie w zakresie projektowania budowlanego,
urbanistycznego, architektonicznego i technologicznego, projektowanie konstrukcji, budynków, wykonywanie badań, ekspertyz, opinii
i analiz technicznych w zakresie budownictwa, usługi w zakresie architektury, planowania urbanistycznego, badania, ekspertyzy i pomiary
geologiczne, geodezyjne i kartograficzne oraz pomiary podwykonawcze dotyczące inwestycji, ekspertyzy inżynieryjne, badania techniczne, doradztwo w zakresie ochrony środowiska, dekoracja wnętrz,
planowanie urbanistyczne, pomiary terenu, projektowanie osiedli, informacja o powyższych usługach.

(111) 333361
(220) 2019 12 04
(210) 507598
(151) 2020 10 09
(441) 2020 02 03
(732) MATBUD DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MATBUD development
(540)

(591) pomarańczowy, szary
(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.10, 27.05.13, 27.05.17, 26.03.01, 26.04.03
(510), (511) 35 reklama i promocja, badania i analizy rynku i opinii
publicznej, doradztwo organizacyjne i specjalistyczne w sprawach
działalności gospodarczej, pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarządzanie i pomoc w zarządzaniu przedsiębiorstwami
handlowymi na zasadzie franchisingu, usługi w zakresie organizowania, prowadzenia i zarządzania działalnością gospodarczą związaną z marketingiem gruntów i budownictwa, zasobami lokalowymi,
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nieruchomościami przeznaczonymi do najmu, zagospodarowania,
sprzedaży, użyczenia, pomoc w zarządzaniu przedsięwzięciami dotyczącymi obrotu nieruchomościami, organizowanie targów i wystaw handlowych reklamowych w zakresie budownictwa, urbanistyki, architektury i technologii w tej dziedzinie, rozpowszechnianie
materiałów reklamowych, organizowanie przetargów na rynku obrotu gruntami, nieruchomościami, powierzchniami użytkowymi i lokalami mieszkalnymi, usługi wynajmowania miejsc na umieszczanie
ogłoszeń i reklam, zarządzanie miejscami wystawowymi, informacja
o powyższych usługach, 39 usługi wynajmowania garaży i miejsc
parkingowych, informacja o powyższych usługach.

(111) 333362
(220) 2019 12 04
(151) 2020 10 09
(441) 2020 01 20
(732) KANU NATURE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Świeszyno (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KANU NATURE
(540)

(111) 333365
(220) 2019 12 04
(210) 507611
(151) 2020 10 09
(441) 2020 02 10
(732) OGÓLNOPOLSKA FUNDACJA DLA ZWIERZĄT, Wrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) OGÓLNOPOLSKA FUNDACJA DLA ZWIERZĄT
(540)

(210) 507601

(591) szary
(531) 27.05.01, 29.01.06
(510), (511) 3 barwniki kosmetyczne, chusteczki nasączane płynami
kosmetycznymi, dezodoranty do użytku osobistego, ekstrakty kwiatowe do perfum, kosmetyki, kosmetyki dla zwierząt, lotiony do celów
kosmetycznych, kadzidła, maseczki kosmetyczne, mydła, olejki do celów kosmetycznych, olejki do celów perfumeryjnych, olejki do masażu, masła do ciała, kremy celów kosmetycznych, peelingi, perfumy,
preparaty kosmetyczne do pielęgnacji skóry, preparaty kosmetyczne
do kąpieli, sole kąpielowe do celów innych niż lecznicze, preparaty
do makijażu, preparaty przeciwsłoneczne, preparaty do układania
włosów, szampony, talk kosmetyczny, tłuszcze do celów kosmetycznych, woda zapachowa, wosk do depilacji, 44 usługi w zakresie higieny
i pielęgnacji urody ludzi, usługi w zakresie pielęgnacji zwierząt, gabinety pielęgnacji skóry, higiena i pielęgnacja urody, nakładanie produktów kosmetycznych na ciało, nakładanie produktów kosmetycznych
na twarz, pielęgnacja urody dla ludzi, salony fryzjerskie, salony piękności, łaźnie publiczne do celów higienicznych.
(111) 333363
(220) 2019 12 04
(151) 2020 10 09
(441) 2020 01 20
(732) HBO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) WATAHA
(510), (511) 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy.

(210) 507602

(111) 333364
(220) 2019 12 04
(151) 2020 10 09
(441) 2020 01 20
(732) HBO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WATAHA
(540)

(210) 507607

(531) 27.05.01, 27.05.24, 26.04.18
(510), (511) 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy.
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(591) czarny, czerwony
(531) 03.01.06, 03.01.08, 03.01.16, 03.01.23, 03.01.24, 02.09.01,
27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 programy telewizyjne, filmy, audycje radiowe utrwalone
w formie zapisanej taśmy filmowej, taśmy video, taśmy magnetycznej, dysków optycznych w wersji przystosowanej do odtwarzania
w komputerach multimedialnych, zapisane nośniki obrazu i dźwięku, gry komputerowe, 16 papier karton i wyroby z tych materiałów
nie ujęte w innych klasach: druki akcydensowe, kalendarze, foldery,
prospekty afisze, plakaty, fotografie, nalepki, publikacje drukowane,
czasopisma, książki, broszury, materiały piśmienne, papeterie torby
do pakowania z papieru i tworzyw sztucznych materiały szkoleniowe
i instruktażowe (z wyjątkiem aparatów) afisze, plakaty, albumy, bloczki do pisania, bloki listowe do pisania, obwoluty i okładki papierowe
na dokumenty, segregatory na dokumenty, materiały drukowane,
emblematy, pieczęcie papierowe, plansze i płytki grawerskie, kalendarze, kalendarze z kartkami do zdzierania, oprawy na luźne kartki,
koperty, książki, zakładki do książek, papier do pisania listów, notatniki, notesy podręczne, noże do papieru, obwoluty na luźne kartki,
obwoluty papierowe na dokumenty, okładki, opakowania z papieru
lub tektury, torby do pakowania z papieru lub tworzyw sztucznych,
przyciski do papieru, artykuły papiernicze, przybory do pisania,
kartki z życzeniami okolicznościowe, 25 bezrękawniki, bluzki koszulowe, chusty, czapki, garnitury, kamizelki, karczki koszul, kołnierze,
kołnierzyki, kombinezony, koszule, koszulki gimnastyczne, krawaty,
legginsy, marynarki, mundury, nakrycia głowy, odzież, odzież gotowa, odzież wodoodporna, odzież ze skóry, okrycia wierzchnie, pulowery, spodnie, koszulki sportowe, swetry, trykoty, T-shirty, 38 usługi
w zakresie agencji informatycznej: zbieranie i rozpowszechnianie
informacji, usługi w zakresie rozpowszechniania programów telewizyjnych, reportaży, filmów dokumentalnych i fabularnych, widowisk
rozrywkowych i sportowych, usługi w zakresie: emisji telewizyjnej
i radiowej, obsługi przekazu dźwięku i obrazu, usługi w zakresie przekazu cyfrowego, organizowania systemów transmisyjnych dźwięku,
obrazu i sygnału cyfrowego, rozpowszechniania programów i informacji za pośrednictwem sieci informatycznych-Internetu, 41 usługi
w zakresie rozrywki: organizacja rozrywkowych widowisk telewizyjnych, audycji radiowych, produkcja filmów dokumentalnych, reportaży, programów telewizyjnych, organizacji teleturniejów i konkursów, usługi w zakresie nauczania, usługi w zakresie wynajmowania
studia nagraniowego, filmowego, usługi w zakresie organizacji i produkcji nagrań filmowych dźwiękowych, usługi w zakresie organizacji imprez artystycznych, estradowych, sportowych, rekreacyjnych,
usługi wydawnicze-publikowanie książek i innych materiałów drukowanych, usługi w zakresie obsługi technicznej i menedżerskiej produkcji telewizyjnej i filmowej.
(111) 333366
(220) 2019 12 04
(210) 507616
(151) 2020 10 09
(441) 2020 02 10
(732) TACTICA PHARMACEUTICALS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gliwice (PL)
(540) (znak słowny)
(540) OCUSEPT
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne i weterynaryjne, dietetyczna
żywność przystosowana do celów medycznych, dietetyczne napoje przystosowane do celów medycznych, dietetyczne substancje
przystosowane do celów medycznych, leki dla ludzi, leki do użytku
medycznego, odżywcze suplementy diety, płyny farmaceutyczne,
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syropy do użytku farmaceutycznego, tabletki do celów farmaceutycznych, środki odkażające, preparaty farmaceutyczne, leki do celów stomatologicznych, antyseptyki, niesteroidowe leki przeciwzapalne, lecznicze płyny do przemywania oczu.

(111) 333367
(220) 2019 12 04
(151) 2020 10 15
(441) 2020 06 08
(732) Souza Cruz Ltda, Rio de Janeiro (BR)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Belmont
(540)

(210) 507617

(591) złoty
(531) 29.01.11, 27.05.01, 26.11.01, 26.11.13
(510), (511) 34 papierosy, tytoń, surowy lub przetworzony, tytoń do samodzielnego skręcania, tytoń do fajek, wyroby tytoniowe, substytuty
tytoniu (nie do celów medycznych), cygara, cygaretki, zapalniczki,
zapałki, artykuły dla palaczy, bibuła papierosowa, gilzy papierosowe,
filtry papierosowe, kieszonkowe urządzenia do skręcania papierosów,
ręczne urządzenia do umieszczania tytoniu w papierowych gilzach,
papierosy elektroniczne, ciekłe roztwory do użytku w papierosach
elektronicznych, produkty tytoniowe do podgrzewania.
(111) 333368
(220) 2019 12 04
(151) 2020 10 09
(441) 2020 02 10
(732) Weber-Stephen Products LLC, Palatine (US)
(540) (znak słowny)
(540) WEBER
(510), (511) 11 grille oraz pokrywy do grilli.

(210) 507625

(111) 333369
(220) 2019 12 05
(151) 2020 10 15
(441) 2020 06 08
(732) HEURESIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) HEURESIS
(540)

(210) 507655

(591) niebieski, szary, biały
(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.08, 27.05.09, 27.05.17, 27.05.21,
26.01.01, 26.01.04
(510), (511) 35 doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia
działalności gospodarczej, zarządzania, doboru kadr, doradztwo
gospodarcze, handlowe, ekspertyzy, opinie, raporty w zakresie działalności gospodarczej, zarządzania w tym kadrowego, doboru personelu, spraw pracowniczych, wynagrodzeń, kondycji ekonomicznej
przedsiębiorstw, informacja o działalności gospodarczej, kadrach,
rynku pracy i wynagrodzeń, działalność związana z rekrutacją, selekcją i udostępnianiem pracowników, dobór personelu w tym za pomocą metod psychotechnicznych, ocena kompetencji zawodowych,
monitorowanie rynku pracy oraz wynagrodzeń, badanie postaw
i opinii pracowników, audyt personalny i ekonomiczny, reklama,
pozyskiwanie informacji o działalności gospodarczej oraz związa-
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nej z rynkiem kadr i wynagrodzeń do baz danych, kompilacje tych
informacji w komputerowych bazach danych, skomputeryzowane
zarządzanie plikami, zarządzanie zbiorami informatycznymi, organizowanie targów i wystaw w celach handlowych i reklamowych,
wypożyczanie maszyn i urządzeń dla biur, profesjonalne zarządzanie działalnością artystyczną, wycena działalności handlowej oraz
przedsiębiorstw i stanowisk pracy, administrowanie hotelami, publikowanie tekstów reklamowych, reklama prasowa, telewizyjna, radiowa i internetowa, pomoc w zarządzaniu przedsiębiorstwami handlowymi lub przemysłowymi, badania rynku i sondaże opinii publicznej,
powielanie dokumentów, pokazy towarów, zarządzanie projektami
w dziedzinie elektronicznego przetwarzania danych, marketing pełnego oprogramowania użytkownika w sieci, usługi wsparcia i konsultacji w zakresie zarządzania systemami komputerowymi, bazami
danych i aplikacjami, zarządzanie komputerową bazą danych, wprowadzanie na rynek nowych produktów, usługi w zakresie tworzenia
marki, wycena znaków towarowych, usługi w zakresie optymalizacji,
standaryzacji i automatyzacji procesów biznesowych, usługi w zakresie: audytów finansowych, restrukturyzacja i optymalizacja kosztów
stałych firmy, śledczych (wykrywanie oraz przeciwdziałanie nadużyciom w firmach), audytów identyfikujących i analizujących procesy
biznesowe oraz wskazujących potencjalne rozwiązania systemowe,
audytów bezpieczeństwa informacji, zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, 41 kształcenie ustawiczne dorosłych, wszelkie formy kształcenia, organizowanie
kursów edukacyjnych, kursów korespondencyjnych, organizowanie
i prowadzenie seminariów, konferencji, sympozjów, warsztatów, pracowni specjalistycznych, wydawanie książek i publikowanie tekstów
innych niż teksty reklamowe, usługi publikacji elektronicznej on-line,
doradztwo zawodowe, informacja o edukacji, produkcja filmów, organizowanie konkursów edukacyjnych i rozrywkowych, nagrywanie
filmów na taśmach wideo (filmowanie), pisanie scenariuszy, wypożyczanie filmów, organizowanie wystaw i widowisk z dziedziny kultury
lub edukacji, usługi w zakresie rozrywki, rekreacji i integracji, usługi
reporterskie, produkcja filmów na taśmach wideo, telewizyjne programy rozrywkowe, montaż programów radiowych i telewizyjnych,
wypożyczanie kaset wideo, wypożyczanie książek, prowadzenie galerii i ekspozycji związanych ze sztuką, usługi fotograficzne.

(111) 333370
(220) 2019 12 05
(210) 507658
(151) 2020 10 09
(441) 2020 02 10
(732) AB KOSMEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) ATELIER BELLEZZA
(510), (511) 44 usługi salonów fryzjersko-kosmetycznych.
(111) 333371
(220) 2019 12 05
(210) 507659
(151) 2020 10 09
(441) 2020 03 16
(732) COLLECTOMATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź (PL)
(540) (znak słowny)
(540) KOLEKTOMAT
(510), (511) 6 metalowe pojemniki i artykuły do transportu i pakowania, metalowe skrzynki, metalowe skrzynki pocztowe, metalowe skrzynki na listy, pojemniki i kontenery służące do sortowania,
przechowywania i wydawania paczek i przesyłek, wieloskrytkowe
moduły i skrytki pracownicze metalowe, wyposażone w elektroniczne komponenty i układy sterowania, umożliwiające ich sterowanie
i otwieranie za pośrednictwem komunikacji zdalnej i internetowej,
z wykorzystaniem aplikacji mobilnych i webowych i przetwarzania
w chmurze obliczeniowej, wieloskrytkowy moduł metalowy z kategorii Internetu rzeczy, wyposażony w komponenty elektroniczne,
umożliwiające sterowanie nim za pośrednictwem sieci internetowej, 7 urządzenia automatyczne zawierające skrytki pocztowe służące do przyjmowania sortowania i wydawania paczek i przesyłek
oraz części do tych urządzeń, automatyczne skrytki pracownicze
meblowe lub metalowe, sterowane zdalnie przez Internet z aplikacji mobilnej i webowej z wykorzystaniem przetwarzania w chmurze
obliczeniowej, automatyczne wieloskrytkowe moduły meblowe lub
metalowe, służące do przechowywania, dostarczania i odbierania
przesyłek, dokumentów i korespondencji, sterowane zdalnie przez
Internet z aplikacji mobilnej i webowej z wykorzystaniem przetwa-
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rzania w chmurze obliczeniowej, 9 urządzenia technologii informacyjnej i audiowizualne, multimedialne i fotograficzne, urządzenia
i nośniki do przechowywania danych, pojemniki do przechowywania
dysków, ukształtowane, pojemniki przystosowane do przechowywania dysków z oprogramowaniem komputerowym, komputerowe
programy użytkowe do zarządzania plikami, oprogramowanie, oprogramowanie użytkowe, oprogramowanie firmowe, oprogramowanie
biurowe, oprogramowanie komunikacyjne, oprogramowanie sprzętowe, oprogramowanie serwerów, oprogramowanie do aplikacji
i serwerów internetowych, oprogramowanie komputerowe [programy] do zarządzania bazami danych, aplikacje biurowe i biznesowe,
programy komputerowe do zarządzania projektami, oprogramowanie komputerowe umożliwiające dostarczanie informacji za pośrednictwem Internetu, sprzęt do komunikacji, oprogramowanie komputerowe do użytku we wdrożeniu internatu rzeczy [IoT], mobilne
aplikacje, 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, oprogramowanie do zarządzania urządzeniami mobilnymi, 16 maszyny biurowe, 20 moduły biurowe, meble
biurowe, meble sklepowe, wyposażenie sklepów (niemetalowe),
półki sklepowe, meble drewniane, regały drewniane [meble], wieloskrytkowe moduły i skrytki pracownicze meblowe wyposażone
w elektroniczne komponenty i układy sterowania, umożliwiające
ich sterowanie i otwieranie za pośrednictwem komunikacji zdalnej
i internetowej, z wykorzystaniem aplikacji mobilnych i webowych
i przetwarzania w chmurze obliczeniowej, wieloskrytkowy moduł
meblowy z kategorii Internetu rzeczy, wyposażony w komponenty
elektroniczne, umożliwiające sterowanie nim za pośrednictwem sieci
internetowej, 39 odbieranie paczek, magazynowanie paczek, transport paczek, dostarczanie paczek, usługi doręczania paczek, usługi
przewozu paczek, organizowanie transportu paczek, organizowanie
odbierania paczek, usługi odbierania paczek, usługi przechowywania paczek, usługi potwierdzania odbioru paczek, dostarczanie
i przekierowanie listów i paczek, odbieranie i dostarczanie paczek
i towarów, usługi śledzenia i lokalizowania listów i paczek, usługi doradztwa związane ze śledzeniem towarów podczas transportu [informacje dotyczące transportu], odbieranie, transport i dostawa towarów, dokumentów, paczek i listów, udzielanie informacji związanych
z dostarczaniem dokumentów, listów i paczek, dostarczanie poczty
i usługi kurierskie, dostarczanie przesyłek, dostarczanie towarów zamówionych korespondencyjnie, transport, pakowanie i składowanie
towarów, informacja o transporcie, śledzenie i namierzanie wysyłek,
informacja o składowaniu, pakowanie, składowanie, magazynowanie, wypożyczanie kontenerów magazynowych, dostarczanie korespondencji, odbieranie dokumentów, dostarczanie informacji o składowaniu towarów oraz o transporcie towarów, usługi dostarczania
przesyłek i paczek do automatycznych urządzeń pocztowych, usługi
maklerstwa transportowego, rozładunek przesyłek, odbiór i przewożenie towarów, odbiór i transport pakietów i paczek, śledzenie
przesyłek przez elektroniczne ustalanie miejsca składowania towarów i dóbr, w szczególności dokumentów, pakietów, paczek, listów
i palet, nieujęte w innych klasach, usługi transportu listów, ładunków
i transportu ekspresowego, nie ujęte w innych klasach, zautomatyzowana usługa „kliknij i odbierz”, obejmująca oprogramowanie
oraz automatyczne moduły wieloskrytkowe, meblowe lub metalowe, dla sklepów stacjonarnych prowadzących handel elektroniczny
i odbiory zamówień internetowych w sklepach stacjonarnych, 42
oprogramowanie jako usługa [SaaS], usługi doradztwa w zakresie
oprogramowania jako usługi [SaaS], usługi w zakresie technologii
informacyjnych, hosting, oprogramowanie jako usługa oraz wypożyczanie oprogramowania komputerowego, umożliwianie tymczasowego użytkowania oprogramowania opartego na wykorzystaniu
sieci Web, umożliwianie tymczasowego użytkowania aplikacji opartych na wykorzystaniu sieci Web, tworzenie stron internetowych,
rozwój, programowanie i wdrażanie oprogramowania komputerowego, oprogramowanie jako usługa SaaS do zdalnego zarządzania
automatycznymi, wieloskrytkowymi modułami i skrytkami pracowniczymi, obejmującego oprogramowanie serwerowe, mobilne oraz
webowe.

(111) 333372
(151) 2020 10 09

(220) 2019 12 05
(441) 2020 03 02

(210) 507660
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(732) FRUCTOFRESH CONNECT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Czarnowice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FRUCTO
(540)

(591) czarny, żółty, zielony, pomarańczowy, czerwony
(531) 27.05.01, 29.01.15, 26.01.01, 26.01.03, 26.02.01, 26.03.04,
26.03.06
(510), (511) 29 sałatki owocowe i warzywne, monoprodukty z owoców i warzyw, owoce i warzywa konserwowane oraz suszone, konfitury, galaretki, koncentraty, dżemy, powidła, owoce i warzywa przetworzone, sorbety z owoców, 31 świeże owoce i warzywa, nasiona,
świeże kwiaty, owoce morza.
(111) 333373
(220) 2019 12 05
(210) 507663
(151) 2020 10 09
(441) 2020 02 10
(732) DOLNIK KATARZYNA GRATISOWNIA.PL, Plichowice (PL)
(540) (znak słowny)
(540) GRATISOWNIA
(510), (511) 16 albumy fotograficzne, albumy kolekcjonerskie, klasery
na znaczki, artykuły biurowe [z wyjątkiem mebli], artykuły do pisania i stemplowania, artykuły do korektorowania i ścierania, bloczki
do notowania, bloki papierowe, broszury, broszury drukowane,
cenniki, kalendarze, notesy, kołonotatniki, notatniki, chusteczki higieniczne, chusteczki higieniczne w pudełku, flipcharty, datowniki,
długopisy, długopisy kolorowe, zakreślacze, druki, druki handlowe,
farby szkolne, kredki, akwarele, ołówki, ołówki automatyczne, ołówki
kreślarskie, ołówki stolarskie, zestawy kreślarskie, zestawy piśmiennicze, organizery na biurko, organizery do materiałów piśmienniczych
na biurko, pióra wieczne, pióra kulkowe, foliopisy, markery permanentne, flamastry, gumki do ścierania, koszulki na dokumenty, teczki
na dokumenty, biurowe gadżety reklamowe, linijki, identyfikatory
[artykuły biurowe], 40 nadruk aplikacji na odzież, nanoszenie aplikacji na odzież, barwienie tkanin, barwienie tekstyliów, barwienie
odzieży, cyfrowe polepszanie zdjęć, obróbka zdjęć, cyfrowe odnawianie fotografii, druk sitowy, druk typograficzny, druk wywabowy, tampodruk, drukowanie, drukowanie 3D, drukowanie cyfrowe,
drukowanie fotograficzne, druk reklamowy, drukowanie na zamówienie produktów opatrzonych logotypem zlecającego do celów
reklamowych, drukowanie na przedmiotach, drukowanie offsetowe,
drukowanie reklam, drukowanie książek, grawerowanie, hafciarstwo,
introligatorstwo, laminowanie, nadruk wzorów na płytki dywanowe,
nadruk wzorów na pokryciach podłogowych, nadruk wzorów na tkaninach, nadruk na pokryciach ściennych, nadruk wzorów na tkaninach, nadruk wzorów na odzieży, nadruk wzorów na ceramice, nadruk wzorów na szkle, nadruk wzorów na materiałach biurowych,
nadruk wzorów na powierzchniach drewnianych.
(111) 333374
(220) 2019 12 05
(210) 507664
(151) 2020 10 09
(441) 2020 02 03
(732) POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA
AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PKO Biuro Maklerskie
(540)

(591) czerwony, niebieski, ciemnoniebieski, czarny
(531) 29.01.14, 27.05.01, 26.01.03
(510), (511) 36 usługi finansowe, usługi bankowe, usługi w zakresie
bankowości hipotecznej, usługi bankowe z dostępem bezpośrednim
przez Internet [home banking], bankowość internetowa, bankowość
telefoniczna, usługi operacji bankowych, prowadzenie rachunków
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bankowych, usługi operacji finansowych, usługi transakcji finansowych, usługi inwestycyjne, usługi inwestycji kapitałowych, usługi
dotyczące kart kredytowych, usługi dotyczące kart debetowych,
usługi dotyczące kart płatniczych, usługi w zakresie dokonywania
elektronicznych transakcji przy użyciu kart kredytowych, kart płatniczych, rozliczanie transakcji finansowych dokonywanych kartami
kredytowymi lub płatniczymi poprzez terminale komputerowe,
transfer elektroniczny środków finansowych, usługi doradztwa finansowego i inwestycyjnego, usługi doradcze w zakresie kredytów hipotecznych, usługi udzielania kredytów, usługi udzielania
kredytów i pożyczek hipotecznych, usługi w zakresie pożyczek i finansowania komercyjnego i konsumenckiego, usługi brokerskie
w zakresie ubezpieczeń, działalności finansowej, nieruchomości,
analizy finansowe, przygotowywanie analiz finansowych w zakresie
rynków walut, usługi powiernicze, usługi funduszy inwestycyjnych,
administrowanie funduszami inwestycyjnymi, tworzenie funduszy,
zarządzanie funduszami, tworzenie programów oszczędzania, usługi w zakresie ustanawiania portfeli papierów wartościowych, zarządzanie portfelem finansowym i inwestycyjnym, rozwijanie portfeli
inwestycyjnych, usługi administrowania kredytami i pożyczkami
hipotecznymi, informacja bankowa, informacja finansowa, usługi
w zakresie bankomatów, usługi ubezpieczeniowe, pośrednictwo
ubezpieczeniowe, doradztwo ubezpieczeniowe, leasing, factoring,
usługi deweloperskie z zakresu budownictwa mieszkaniowego, pozyskiwanie gruntów, usługi pośrednictwa w zakresie majątku nieruchomego, usługi agencji nieruchomości, wynajem mieszkań, zarządzanie nieruchomościami, pośrednictwo w sprzedaży produktów
finansowych, w szczególności obligacji, usługi pośrednictwa hipotecznego, usługi w zakresie emitowania obligacji i listów zastawnych,
usługi nabywania wierzytelności, usługi doładowywania telefonów
przez Internet na zasadzie przedpłaty (prepaid), zawieranie umów
o uczestnictwo w funduszach inwestycyjnych i emerytalnych, usługi depozytowe, udzielanie poręczeń i gwarancji, usługi związane
z giełdą papierów wartościowych, obrót papierami wartościowymi,
usługi maklerstwa giełdowego, pośrednictwo w zakresie papierów
wartościowych i aktywów, doradztwo finansowe w sprawach papierów wartościowych, doradztwo walutowe, usługi udostępniania informacji oraz notowań giełdowych, usługi udostępniania informacji
dotyczących inwestycji giełdowych i maklerstwa giełdowego, usługi doradztwa inwestycyjnego, obrót czekowy i wekslowy, operacje
walutowe, skomputeryzowane usługi finansowe dotyczące obrotu
walutowego, usługi informacji finansowej dotyczące walut, usługi
sponsorowania finansowego, sponsorowanie i finansowanie działalności kulturalnej, rozrywkowej i sportowej, zbiórki funduszy na cele
dobroczynne, społeczne, szkoleniowe, edukacyjne, sportowe oraz
ekologiczne, usługi finansowe dotyczące sprzedaży mienia, finansowanie i organizowanie sprzedaży na kredyt oraz sprzedaży ratalnej,
udostępnianie funduszy na sprzedaż ratalną, leasing i dzierżawę.

(732) JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Kostrzyn (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) JADŁOWIEC
(540)

(111) 333375
(220) 2019 12 05
(210) 507666
(151) 2020 10 09
(441) 2020 01 20
(732) BWP SKÓRKIEWICZ SPÓŁKA JAWNA, Olecko (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BWP
(540)

(111) 333378
(220) 2019 12 05
(210) 507669
(151) 2020 10 09
(441) 2020 02 03
(732) GÓRKA MAREK FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA HUBERT,
Nehrybka (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) NEW IDEA 100% POLYPROPYLEN CARPETS
(540)

(531) 24.01.25, 25.01.15, 27.05.01
(510), (511) 29 gotowe dania z mięsa, gotowe dania warzywne, fasolka konserwowa, pulpety [żywność], flaki, konserwy z przyrządzanego mięsa w słoiku, zupy i wywary, mięso gotowe do spożycia,
konserwowane, mrożone, suszone i gotowane owoce i warzywa,
galaretki, dżemy, kompoty, jaja, sałatki warzywne, konserwy mięsne
i rybne, pasty mięsne, pasztety, przekąski na bazie mięsa, pasty rybne i z owoców morza, zupy instant, oleje, przetworzone produkty
mięsne, chili con carne (chili z mięsem), gulasze.
(111) 333377
(220) 2019 12 05
(210) 507668
(151) 2020 10 09
(441) 2020 02 10
(732) SOBIANEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Parczew (PL)
(540) (znak słowny)
(540) PANTERA
(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 zgazowane
i ich mieszanki, paliwa na bazie miału węglowego, mieszaniny węgla
z biomasą, mieszaniny węgla z odpadami, pył węglowy jako paliwo,
węgiel kamienny, brykiety węgla, ekogroszek, koks, 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, brykiety węgla, ekogroszek, koks, zarządzanie sprzedażą w zakresie węgla, brykietów, ekologicznych paliw węglowych
i paliw kopalnych, 39 dystrybucja, transport i magazynowanie węgla
kamiennego, węgla drzewnego, brykietów, ekologicznych paliw węglowych oraz paliw kopalnych, konfekcjonowanie węgla i brykietów
w pojemniki, oraz worki, 40 obróbka i przetwarzanie węgla, paliw
kopalnych, brykietów.

(591) niebieski
(531) 26.11.03, 26.11.13, 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 6 okucia metalowe, zbiorniki metalowe, konstrukcje aluminiowe, metalowe elementy wykończenia wnętrz w szczególności:
drzwi, poręcze, barierki, blaty, osłony, metalowe okucia drzwi, 12 akcesoria i elementy łodzi, w szczególności stery, maszty, rozprza, bomy,
daszki, kosze, owiewki, podpory boczne, relingi rumpre, płetwy sterowe, jarzma masztów, zaczepy, zbiorniki, bosaki, haki do łodzi, knagi,
odbijacze, ożebrowanie statków, śruby napędowe, ciągary, 40 obróbka metali, usługi w zakresie ciecia lasera, usługi gięcia blach i rur.

(591) czarny, szary, biały
(531) 29.01.13, 27.05.01, 07.03.04
(510), (511) 27 dywany, chodniki (kilimy), maty i słomianki, linoleum
i inne materiały do pokrywania podłóg, draperie ścienne, nietekstylne.

(111) 333376
(151) 2020 10 09

(111) 333379
(151) 2020 10 09

(220) 2019 12 05
(441) 2020 01 20

(210) 507667

(220) 2019 12 05
(441) 2020 02 03

(210) 507671
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(732) HEALTHY SEEDS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Healthy seeds
(540)

(591) biały, czarny, brązowy, zielony
(531) 29.01.14, 27.05.01, 01.15.15, 05.07.01
(510), (511) 29 substytuty mleka, napoje na bazie mleka orzechowego, napoje na bazie mleka kokosowego, napoje na bazie mleka migdałowego, jogurty roślinne, substytuty jogurtów tworzone na bazie
mleka kokosowego, jaglanego, lnianego lub z ziaren konopi siewnej,
mleko z nasion konopi jako substytut mleka, substytuty produktów
mlecznych zrobione z roślin lub orzechów, 32 napoje na bazie roślin,
napoje na bazie orzechów, 35 usługi sprzedaży hurtowej w związku
z substytutami produktów mlecznych, usługi sprzedaży detalicznej
w związku z substytutami produktów mlecznych, usługi sprzedaży
hurtowej w związku z substytutami mleka, usługi sprzedaży detalicznej w związku z substytutami mleka, usługi sprzedaży hurtowej
w związku z napojami na bazie roślin, usługi sprzedaży detalicznej
w związku z napojami na bazie roślin, usługi sprzedaży detalicznej
w związku z napojami na bazie orzechów, usługi sprzedaży hurtowej
w związku z napojami na bazie orzechów.
(111) 333380
(220) 2019 12 05
(151) 2020 10 09
(441) 2020 01 20
(732) COLLECTOMATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) collectOmate
(540)

(210) 507674

(591) granatowy, zielony
(531) 26.15.09, 27.05.01, 26.04.09, 29.01.12
(510), (511) 6 metalowe pojemniki i artykuły do transportu i pakowania, metalowe skrzynki, metalowe skrzynki pocztowe, metalowe skrzynki na listy, pojemniki i kontenery służące do sortowania,
przechowywania i wydawania paczek i przesyłek, wieloskrytkowe
moduły i skrytki pracownicze metalowe, wyposażone w elektroniczne komponenty i układy sterowania, umożliwiające ich sterowanie
i otwieranie za pośrednictwem komunikacji zdalnej i internetowej,
z wykorzystaniem aplikacji mobilnych i webowych i przetwarzania
w chmurze obliczeniowej, wieloskrytkowy moduł metalowy z kategorii Internetu rzeczy, wyposażony w komponenty elektroniczne,
umożliwiające sterowanie nim za pośrednictwem sieci internetowej, 7 urządzenia automatyczne zawierające skrytki pocztowe służące do przyjmowania sortowania i wydawania paczek i przesyłek
oraz części do tych urządzeń, automatyczne skrytki pracownicze
meblowe lub metalowe, sterowane zdalnie przez Internet z aplikacji mobilnej i webowej z wykorzystaniem przetwarzania w chmurze
obliczeniowej, automatyczne wieloskrytkowe moduły meblowe lub
metalowe, służące do przechowywania, dostarczania i odbierania
przesyłek, dokumentów i korespondencji, sterowane zdalnie przez
Internet z aplikacji mobilnej i webowej z wykorzystaniem przetwarzania w chmurze obliczeniowej, 9 urządzenia technologii informacyjnej i audiowizualne, multimedialne i fotograficzne, urządzenia
i nośniki do przechowywania danych, pojemniki do przechowywania
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dysków, ukształtowane, pojemniki przystosowane do przechowywania dysków z oprogramowaniem komputerowym, komputerowe
programy użytkowe do zarządzania plikami, oprogramowanie, oprogramowanie użytkowe, oprogramowanie firmowe, oprogramowanie
biurowe, oprogramowanie komunikacyjne, oprogramowanie sprzętowe, oprogramowanie serwerów, oprogramowanie do aplikacji
i serwerów internetowych, oprogramowanie komputerowe [programy] do zarządzania bazami danych, aplikacje biurowe i biznesowe,
programy komputerowe do zarządzania projektami, oprogramowanie komputerowe umożliwiające dostarczanie informacji za pośrednictwem Internetu, sprzęt do komunikacji, oprogramowanie komputerowe do użytku we wdrożeniu Internetu rzeczy [loT], mobilne
aplikacje, 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, oprogramowanie do zarządzania urządzeniami mobilnymi, 16 maszyny biurowe, 20 moduły biurowy, meble
biurowe, meble sklepowe, wyposażenie sklepów (niemetalowe),
półki sklepowe, meble drewniane, regały drewniane [meble], wieloskrytkowe moduły i skrytki pracownicze meblowe wyposażone
w elektroniczne komponenty i układy sterowania, umożliwiające
ich sterowanie i otwieranie za pośrednictwem komunikacji zdalnej
i internetowej, z wykorzystaniem aplikacji mobilnych i webowych
i przetwarzania w chmurze obliczeniowej, wieloskrytkowy moduł
meblowy z kategorii Internetu rzeczy, wyposażony w komponenty
elektroniczne, umożliwiające sterowanie nim za pośrednictwem sieci
internetowej, 39 odbieranie paczek, magazynowanie paczek, transport paczek, dostarczanie paczek, usługi doręczania paczek, usługi
przewozu paczek, organizowanie transportu paczek, organizowanie
odbierania paczek, usługi odbierania paczek, usługi przechowywania paczek, usługi potwierdzania odbioru paczek, dostarczanie
i przekierowanie listów i paczek, odbieranie i dostarczanie paczek
i towarów, usługi śledzenia i lokalizowania listów i paczek, usługi doradztwa związane ze śledzeniem towarów podczas transportu [informacje dotyczące transportu], odbieranie, transport i dostawa towarów, dokumentów, paczek i listów, udzielanie informacji związanych
z dostarczaniem dokumentów, listów i paczek, dostarczanie poczty
i usługi kurierskie, dostarczanie przesyłek, dostarczanie towarów zamówionych korespondencyjnie, transport, pakowanie i składowanie
towarów, informacja o transporcie, śledzenie i namierzanie wysyłek,
informacja o składowaniu, pakowanie, składowanie, magazynowanie, wypożyczanie kontenerów magazynowych, dostarczanie
korespondencji, odbieranie dokumentów, dostarczanie informacji
o składowaniu towarów oraz o transporcie towarów, usługi dostarczania przesyłek i paczek do automatycznych urządzeń pocztowych,
usługi maklerstwa transportowego, rozładunek przesyłek, odbiór
i przewożenie towarów, odbiór i transport pakietów i paczek, śledzenie przesyłek przez elektroniczne ustalanie miejsca składowania
towarów i dóbr, w szczególności dokumentów, pakietów, paczek,
listów i palet, nie ujęte w innych klasach, usługi transportu listów,
ładunków i transportu ekspresowego, nieujęte w innych klasach,
zautomatyzowana usługa „kliknij i odbierz”, obejmująca oprogramowanie oraz automatyczne moduły wieloskrytkowe, meblowe lub
metalowe, dla sklepów stacjonarnych prowadzących handel elektroniczny i odbiory zamówień internetowych w sklepach stacjonarnych,
42 oprogramowanie jako usługa [SaaS], usługi doradztwa w zakresie
oprogramowania jako usługi [SaaS], usługi w zakresie technologii
informacyjnych, hosting, oprogramowanie jako usługa oraz wypożyczanie oprogramowania komputerowego, umożliwianie tymczasowego użytkowania oprogramowania opartego na wykorzystaniu
sieci Web, umożliwianie tymczasowego użytkowania aplikacji opartych na wykorzystaniu sieci Web, tworzenie stron internetowych,
rozwój, programowanie i wdrażanie oprogramowania komputerowego, oprogramowanie jako usługa SaaS do zdalnego zarządzania
automatycznymi, wieloskrytkowymi modułami i skrytkami pracowniczymi, obejmującego oprogramowanie serwerowe, mobilne oraz
webowe.

(111) 333381
(220) 2019 12 05
(210) 507675
(151) 2020 10 09
(441) 2020 02 10
(732) BARSZCZ TOMASZ INTER-LOGISTIC, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SEKURECO
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(510), (511) 30 gotowe pizze, surowe pizze, mieszanki na pizze, ciasto
na pizze, 43 pizzerie, bary, restauracje.

(540)

(591) czerwony, czarny
(531) 26.01.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 12 amortyzatory zawieszenia w pojazdach, czopy osi
pojazdów, drążki skrętne do pojazdów, hamulce do pojazdów,
nadwozia pojazdów, nadwozia samochodowe, okładziny hamulcowe do pojazdów, osie pojazdów, piasty kół pojazdów, płytki cierne
hamulca do samochodów, podwozia pojazdów, podwozia samochodów, resory [sprężyny] zawieszenia pojazdów, resory, sprężyny
amortyzujące samochodowe, szczęki hamulcowe do pojazdów, tarcze hamulcowe do pojazdów.
(111) 333382
(220) 2019 12 05
(210) 507676
(151) 2020 10 09
(441) 2020 03 09
(732) DOLNIK GRZEGORZ NADRUKOWNIA.PL, Plichowice (PL)
(540) (znak słowny)
(540) NADRUKOWNIA
(510), (511) 16 albumy fotograficzne, albumy kolekcjonerskie, klasery na znaczki, artykuły biurowe [z wyjątkiem mebli], artykuły do pisania i stemplowania, artykuły do korektowania i ścierania, bloczki
do notowania, bloki papierowe, broszury, broszury drukowane,
cenniki, kalendarze, notesy, kołonotatniki, notatniki, chusteczki higieniczne, chusteczki higieniczne w pudełku, flipcharty, datowniki,
długopisy, długopisy kolorowe, zakreślacze, druki, druki handlowe,
farby szkolne, kredki, akwarele, ołówki, ołówki automatyczne, ołówki
kreślarskie, ołówki stolarskie, zestawy kreślarskie, zestawy piśmiennicze, organizery na biurko, organizery do materiałów piśmienniczych
na biurko, pióra wieczne, pióra kulkowe, foliopisy, markery permanentne, flamastry, gumki do ścierania, koszulki na dokumenty, teczki
na dokumenty, biurowe gadżety reklamowe, linijki, identyfikatory
[artykuły biurowe], 40 nadruk aplikacji na odzież, nanoszenie aplikacji na odzież, barwienie tkanin, barwienie tekstyliów, barwienie
odzieży, cyfrowe polepszanie zdjęć, obróbka zdjęć, cyfrowe odnawianie fotografii, druk sitowy, druk typograficzny, druk wywabowy, tampodruk, drukowanie, drukowanie 3D, drukowanie cyfrowe,
drukowanie fotograficzne, druk reklamowy, drukowanie na zamówienie produktów opatrzonych logotypem zlecającego do celów
reklamowych, drukowanie na przedmiotach, drukowanie offsetowe,
drukowanie reklam, drukowanie książek, grawerowanie, hafciarstwo,
introligatorstwo, laminowanie, nadruk wzorów na płytki dywanowe,
nadruk wzorów na pokryciach podłogowych, nadruk wzorów na tkaninach, nadruk na pokryciach ściennych, nadruk wzorów na tkaninach, nadruk wzorów na odzieży, nadruk wzorów na ceramice, nadruk wzorów na szkle, nadruk wzorów na materiałach biurowych,
nadruk wzorów na powierzchniach drewnianych.
(111) 333383
(220) 2019 12 06
(151) 2020 10 12
(441) 2020 03 23
(732) GRUBY BENEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GrubyBenek
(540)

(591) biały, czarny, żółty
(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.01.16, 26.01.18, 24.09.02
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(210) 507699

(111) 333384
(220) 2019 12 06
(210) 507702
(151) 2020 10 09
(441) 2020 02 03
(732) ŚCIBOR WOJCIECH, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) WEBSCY
(510), (511) 35 agencje reklamowe, usługi reklamy graficznej, projektowanie materiałów reklamowych, pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca w mediach na cele reklamowe, badania rynku
i opinii publicznej, doradztwo w zakresie działalności gospodarczej, public relations, reklama, wyszukiwanie informacji dla osób
trzecich w plikach komputerowych i Internecie, rozpowszechnianie
ogłoszeń reklamowych, internetowe usługi reklamowe, usługi udostępniania reklam i informacji sponsorowanych na stronach internetowych, pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych,
przetwarzanie i systematyzacja komputerowych baz danych, analiza rynków zbytu i wyszukiwanie potencjalnych klientów, badania
w zakresie wizerunku korporacyjnego, pomoc w zakresie działalności gospodarczej dotycząca wizerunku firmy, 38 zapewnianie
dostępu do stron internetowych, usługi udostępniania osobom
trzecim internetowego forum dyskusyjnego, usługi portalu internetowego, dostęp do treści stron internetowych i portali, usługi
telekomunikacyjne także poprzez portal internetowy, przesyłanie
za pośrednictwem Internetu informacji tekstowych, obrazowych
i dźwiękowych z zakresu wiadomości bieżących, finansów, zdrowia,
rozrywki, sportu, usługi poczty elektronicznej, opracowywanie serwisów informacyjnych, usługi telekomunikacyjne, usługi agencji
informacyjnej w zakresie zbierania i rozpowszechniania informacji
bieżących, rozpowszechniania programów i informacji za pośrednictwem sieci informatycznych i Internetu, odpłatne udostępnianie serwisów informacyjnych i baz danych, usługi portalu internetowego, udostępnianie miejsca na serwerach, udostępnianie
baz online via portal, umożliwianie wielu użytkownikom dostępu
do zbiorów informacji za pośrednictwem globalnej sieci informacyjnej, 42 doradztwo w sprawach sprzętu komputerowego, usługi
graficzne, projektowanie graficzne, projektowanie systemów oprogramowania graficznego, projektowanie materiałów drukowanych,
projektowanie materiałów piśmiennych, projektowanie opakowań
i materiałów do pakowania, tworzenie i utrzymywanie stron internetowych [w tym dla osób trzecich], zakładanie i utrzymywanie
kont internetowych, doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego, instalacje oprogramowania komputerowego, aktualizacja oprogramowania komputerowego, projektowanie oprogramowania komputerowego, usługi IT w tym usługi pomocy zdalnej,
usługi w zakresie badań technicznych oraz ekspertyz inżynieryjnych w obszarze informatyki i elektroniki, badania z zakresu fizyki,
testowanie materiałów, laboratoria medyczne, badania oraz usługi
naukowe i techniczne oraz ich projektowanie, analizy przemysłowe
i usługi badawcze, projektowanie i ulepszanie sprzętu oraz oprogramowania komputerowego, usługi świadczone przez laboratoria
naukowe, wyszukiwarki internetowe, doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego, projektowanie i wdrażanie rozwiązań IT, usługi
internetowe w zakresie tworzenia i utrzymywania stron i witryn internetowych dla osób trzecich .
(111) 333385
(220) 2019 12 06
(210) 507708
(151) 2020 10 09
(441) 2020 03 09
(732) S-LAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALOŚCIĄ,
Mirków (PL)
(540) (znak słowny)
(540) MonArte
(510), (511) 5 leki, produkty lecznicze, preparaty farmaceutyczne,
suplementy diety, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia medycznego.
(111) 333386
(220) 2019 12 06
(151) 2020 10 09
(441) 2020 01 20
(732) KACZMAREK MAREK FRAYA.PL, Koszuty (PL)
(540) (znak słowny)
(540) fraya.pl

(210) 507710
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(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej związane ze sprzedażą
odzieży i dodatków odzieżowych, usługi sklepów detalicznych online
obejmujące odzież, usługi sprzedaży detalicznej w związku z odzieżą, usługi sprzedaży hurtowej w związku z odzieżą, usługi w zakresie
detalicznej sprzedaży wysyłkowej odzieży, usługi w zakresie sklepów
detalicznych w branży odzieżowej, usługi w zakresie wysyłkowej
sprzedaży detalicznej akcesoriów odzieżowych, usługi handlu detalicznego w odniesieniu do akcesoriów odzieżowych, usługi sprzedaży detalicznej świadczone online w zakresie artykułów odzieżowych,
usługi handlu detalicznego związane z akcesoriami do rowerów,
usługi sprzedaży detalicznej w związku z obuwiem, usługi sprzedaży hurtowej w związku z obuwiem, usługi sprzedaży hurtowej
w związku z torbami, usługi sprzedaży detalicznej w związku z torbami, usługi handlu detalicznego dotyczące tekstyliów domowych,
usługi sprzedaży hurtowej w związku z wyposażeniem domu, usługi sprzedaży detalicznej w związku z wyposażeniem domu, usługi
handlu detalicznego w odniesieniu do domowego sprzętu elektronicznego, usługi handlu detalicznego w odniesieniu do domowego
sprzętu elektrycznego, usługi sprzedaży hurtowej w związku z rowerami, usługi sprzedaży detalicznej w związku z rowerami, usługi
sprzedaży hurtowej w związku z pościelami, usługi sprzedaży detalicznej w związku z pościelami, usługi sprzedaży hurtowej w związku z zasłonami, usługi sprzedaży detalicznej w związku z zasłonami,
usługi sprzedaży hurtowej w związku z poduszkami, usługi sprzedaży detalicznej w związku z poduszkami, usługi sprzedaży hurtowej
w związku z akcesoriami myśliwskimi, usługi sprzedaży detalicznej
w związku z akcesoriami myśliwskimi, usługi sprzedaży hurtowej
w związku z plecakami, usługi sprzedaży detalicznej w związku z plecakami, usługi sprzedaży hurtowej w związku z odzieżą sportową,
usługi sprzedaży detalicznej w związku z odzieżą sportową, usługi
sprzedaży hurtowej w związku z kaskami, usługi sprzedaży detalicznej w związku z kaskami, usługi sprzedaży hurtowej w związku
z bagażnikami rowerowymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku
z bagażnikami rowerowymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku
z pompkami, usługi sprzedaży detalicznej w związku z pompkami,
usługi sprzedaży hurtowej w związku z oświetleniem dla rowerów,
usługi sprzedaży detalicznej w związku z oświetlaniem dla rowerów,
usługi sprzedaży hurtowej w związku z pokrowcami na telefon, usługi sprzedaży detalicznej w związku z pokrowcami na telefon.

(111) 333387
(220) 2019 12 06
(210) 507711
(151) 2020 10 09
(441) 2020 02 24
(732) TEVA OPERATIONS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) XyloComfort
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne, preparaty farmaceutyczne
do leczenia objawów niedrożności przewodów nosowych podczas
przeziębienia oraz po przebytej operacji nosa, produkty lecznicze
do stosowania w przypadku obrzęku i przekrwienia błony śluzowej
nosa, preparaty farmaceutyczne do leczenia niealergicznego zapalenia błony śluzowej nosa.
(111) 333388
(220) 2019 12 06
(151) 2020 10 09
(441) 2020 01 27
(732) XELLIO INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) modu technic
(540)

(210) 507716

(220) 2019 12 06
(441) 2020 02 10

(732) SOLTRADE SOLECKI M., SOLECKI Ł., KIEŁB M. SPÓŁKA
JAWNA, Tomaszów Mazowiecki (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) S SOLTRADE
(540)

(591) jasnoszary, szary, czerwony, biały
(531) 26.04.01, 26.04.05, 26.04.18, 27.05.01, 27.05.11, 26.11.08,
29.01.14
(510), (511) 4 paliwa, paliwa samochodowe, 19 beton, 37 konserwacja i naprawa pojazdów silnikowych, wulkanizacja, usługi stacji obsługi pojazdów, wynajem koparek, 39 przewóz samochodami ciężarowymi.
(111) 333390
(220) 2019 12 06
(151) 2020 10 09
(441) 2020 01 27
(732) XELLIO INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) modu PROTECT
(540)

(210) 507719

(591) szary, pomarańczowy
(531) 27.05.01, 27.05.10, 29.01.12
(510), (511) 42 inżynieria techniczna.
(111) 333391
(220) 2019 12 06
(151) 2020 10 09
(441) 2020 01 27
(732) XELLIO INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) modu HALE
(540)

(210) 507720

(591) szary, pomarańczowy
(531) 27.05.01, 27.05.10, 29.01.12
(510), (511) 42 inżynieria techniczna.
(111) 333392
(220) 2019 12 06
(151) 2020 10 09
(441) 2020 01 27
(732) XELLIO INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) modu SYSTEM
(540)

(210) 507724

(591) szary, pomarańczowy
(531) 27.05.01, 27.05.10, 29.01.12
(510), (511) 42 inżynieria techniczna.

(591) pomarańczowy, szary
(531) 27.05.01, 27.05.10, 29.01.12
(510), (511) 42 inżynieria techniczna.
(111) 333389
(151) 2020 10 09

Nr 5/2021

(210) 507718

(111) 333393
(151) 2020 10 09

(220) 2019 12 06
(441) 2020 02 24

(210) 507725

Nr 5/2021

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

(732) TEVA OPERATIONS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) XyloComfort Kids
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne, preparaty farmaceutyczne
do leczenia objawów niedrożności przewodów nosowych podczas
przeziębienia oraz po przebytej operacji nosa, produkty lecznicze
do stosowania w przypadku obrzęku i przekrwienia błony śluzowej
nosa, preparaty farmaceutyczne do leczenia niealergicznego zapalenia błony śluzowej nosa.
(111) 333394
(220) 2020 01 28
(210) 509516
(151) 2020 10 13
(441) 2020 03 09
(732) REBEL SKIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice (PL)
(540) (znak słowny)
(540) #REBELINSIDE
(510), (511) 25 odzież sportowa, odzież damska, legginsy, koszulki
sportowe z krótkimi rękawami, biustonosze sportowe pochłaniające
wilgoć, bluzy dresowe, bluzy z kapturem, bluzy sportowe z kapturem, bluzy sportowe, czapki jako nakrycia głowy, czapki i czapeczki sportowe, 35 usługi sprzedaży detalicznej w związku z odzieżą,
usługi sprzedaży hurtowej w związku z odzieżą, usługi sprzedaży
detalicznej w związku z odzieżą sportową, usługi sprzedaży hurtowej w związku z odzieżą sportową, usługi w zakresie detalicznej
sprzedaży wysyłkowej odzieży, usługi w zakresie wysyłkowej sprzedaży detalicznej akcesoriów odzieżowych, usługi sprzedaży detalicznej związane ze sprzedażą odzieży i dodatków odzieżowych, usługi
sklepów detalicznych online obejmujące odzież, usługi sprzedaży
detalicznej świadczone online w zakresie artykułów odzieżowych,
usługi reklamowe i promocyjne, promowanie zawodów i wydarzeń
sportowych, usługi reklamowe związane z imprezami sportowymi,
prezentowanie produktów w mediach elektronicznych w celach
reklamowych i handlowych, produkcja filmów reklamowych i promocyjnych, publikowanie tekstów sponsorowanych, publikowanie
materiałów reklamowych także poprzez Internet, usługi reklamowe
i marketingowe świadczone za pośrednictwem bloga, sprzedaż online: akcesoriów sportowych, płyt DVD o tematyce sportowej i treningowej, książek, usługi reklamowe i marketingowe świadczone
za pomocą mediów społecznościowych, 41 nauczanie, kształcenie,
rozrywka, działalność sportowa i kulturalna, produkcja filmów, produkcja nagrań wideo, prezentacja nagrań wideo, realizacja nagrań
audiowizualnych, produkcja nagrań audiowizualnych, produkcja
nagrań dźwiękowych i muzycznych, usługi w zakresie nagrań wideo,
publikowanie elektroniczne on-line nie do pobrania, publikowanie
poprzez Internet filmów i materiałów multimedialnych w celach
instruktażowych i edukacyjnych, publikowanie poprzez Internet
materiałów rozrywkowych i edukacyjnych, edukacja sportowa również on-line, organizowanie szkoleń sportowych, usługi edukacyjne
dotyczące sportu i zdrowego stylu życia, usługi pisania blogów, treningi zdrowotne i fitness, usługi wydawnicze, publikowanie książek,
publikowanie materiałów drukowanych, publikowanie drukowanych
materiałów edukacyjnych, publikowanie dydaktycznych materiałów
edukacyjnych, szkolenia w zakresie sprawności fizycznej, udzielanie
informacji związanych z ćwiczeniami fizycznymi za pośrednictwem
strony internetowej online, usługi doradcze w zakresie ćwiczeń fizycznych [fitness], instruktaż w zakresie ćwiczeń siłowych, usługi
edukacyjne dotyczące sprawności fizycznej, usługi trenerów osobistych, usługi w zakresie edukacji dietetycznej.
(111) 333395
(220) 2020 04 08
(210) 512395
(151) 2020 10 09
(441) 2020 06 01
(732) TVN SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Drugie śniadanie mistrzów
(510), (511) 9 programy telewizyjne, filmy, audycje radiowe, nagrania
dźwięku, obrazu i filmowe utrwalone w formie zapisanej taśmy filmowej, taśmy video, taśmy magnetycznej, dysków optycznych, w formacie elektronicznym, w zapisie cyfrowym, w wersji przystosowanej
do odtwarzania w komputerach multimedialnych, w odtwarzaczach
CD, DVD, zapisane nośniki obrazu i dźwięku, gry komputerowe, interaktywne gry komputerowe, gry elektroniczne, urządzenia do nagrywania, zapisywania, odtwarzania i reprodukcji dźwięku, obrazu, infor-
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macji 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, odbiorniki telewizyjne i radiowe z wbudowanym dekoderem sygnału, urządzenia do odkodowywania zakodowanego 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 (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, 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 zapisu wideo w postaci plików w formacie elektronicznym, aparaty telefoniczne, monitory, komputery i urządzenia
towarzyszące, komputery przystosowane do odbioru sygnału telewizyjnego i radiowego w systemie naziemnym, satelitarnym, cyfrowym,
35 usługi w zakresie reklamy: organizacja i prowadzenie kampanii reklamowych, wynajem i sprzedaż miejsca i czasu na cele reklamowe
w środkach masowego przekazu, usługi produkcji audycji i filmów
reklamowych dla radia, telewizji, kina, Internetu, usługi w zakresie
dystrybucji i doręczania prospektów i próbek reklamowych, organizacji pokazów i wystaw handlowych/reklamowych, usługi badania
opinii publicznej, badania rynku mediów i reklamy, udzielanie informacji w sprawach działalności gospodarczej, podatków, pozyskiwanie i przekazywanie informacji o działalności gospodarczej, pomoc
w prowadzeniu działalności gospodarczej, sporządzanie ekspertyz
dotyczących działalności gospodarczej i handlowej, usługi prowadzenia sklepu i hurtowni wielobranżowej, sklepu wysyłkowego oraz sklepu internetowego, usługi sprzedaży: programów telewizyjnych, filmów, audycji radiowych, nagrań dźwięku, obrazu i filmowych
utrwalonych w formie zapisanej taśmy filmowej, taśmy video, taśmy
magnetycznej, dysków optycznych, w formacie cyfrowym, w wersji
przystosowanej do odtwarzania w komputerach multimedialnych,
w przenośnych odtwarzaczach obrazu i dźwięku, zapisanych nośników obrazu i dźwięku, gier komputerowych, interaktywnych gier
komputerowych, urządzeń do nagrywania, zapisywania, odtwarzania
i reprodukcji dźwięku, obrazu, informacji i zapisu filmowego w formie
analogowej i cyfrowej, elektrycznej i elektronicznej aparatury służącej do odbioru przekazu satelitarnego, naziemnego, kablowego
i światłowodowego, nadajników sygnału naziemnego, kablowego
i satelitarnego, odbiorników telewizyjnych i radiowych, odbiorników
telewizyjnych i radiowych z wbudowanym dekoderem sygnału, urządzeń do odkodowywania zakodowanego sygnału zawierających zestaw do odbioru telewizji, zestawów aparaturowych zawierających
dekoder i interaktywną przeglądarkę kanałów telewizji satelitarnej,
zestawów aparaturowych zawierających dekoder i nagrywarkę do zapisywania programów telewizyjnych i dźwiękowych, odzieży, obuwia, wyrobów papierniczych, kosmetyków, chemii gospodarczej,
książek, czasopism, gazet, sprzętów gospodarstwa domowego, mebli, wyposażenia wnętrz, usługi prowadzenia sprzedaży niżej wymienionych towarów z naniesionym logo jako elementem reklamowo-ozdobnym: apaszki jedwabne, baloniki, bandanki, banery,
bezrękawniki, bloczki kartek samoprzylepnych, bluzy, bombki, breloczki, chorągiewki, czapki, daszki, długopisy, etui skórzane na długopisy, etui skórzane na wizytówki, pamięci pendrive, słuchawki, wskaźniki laserowe, budziki, myszy komputerowe, podkładki pod myszy
komputerowe, flagi, galanteria odzieżowa damska i męska, galanteria
skórzana, galanteria papierowa, kalendarze, kalkulatory, kapelusze,
karafki, konstrukcje dmuchane i balony, kosmetyczki, kosmetyki, koszulki polo, krawaty, krzesełka, kubki, kurtki, latawce, maskotki, materiały biurowe i szkolne, pudełka, naklejki i nalepki, notesy, obrusy, odtwarzacze płyt kompaktowych plików muzycznych, ołówki,
opakowania na napoje, organizery, otwieracze do butelek, pałeczki
chińskie, papiery pakowe, parasole, parasolki, parawany, parea jedwabne, piłki, piórniki, plecaki, podkładki pod kubki, kieliszki i szklanki, podkładki pod mysz, pokrowce na telefony, portfele, postery, radioodbiorniki, rękawiczki, ręczniki, sakwy rowerowe, sakwy podróżne,
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samochodowe osłony przeciwsłoneczne, siatki, skrobaczki do szyb,
słodycze, standy, stroje dla personelu, szale, szaliki, teczki skórzane,
termosy, torby i torebki, torciki, trąbki, t-shirty, wizytowniki, wody perfumowane i perfumy, worki żeglarskie, wyroby ze szkła i porcelany,
zabawki, zegary ścienne, zegarki, znaczki z logo, 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, obsługi przekazu dźwięku i obrazu, obsługi przekazu cyfrowego, organizowania systemów transmisyjnych dźwięku,
obrazu i sygnału cyfrowego, rozpowszechniania programów i informacji za pośrednictwem sieci informatycznych-Internetu, usługi komunikacyjne za pośrednictwem przekazu satelitarnego, naziemnego,
kablowego i światłowodowego, usługi telekomunikacyjne 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 umożliwianiem
wyboru spośród wielu programów i inteligentnej automatycznej selekcji programów które mają być nagrywane, usługi emisji i transmisji
telewizji interaktywnej, interaktywnej rozrywki i konkursów, usługi
dostarczania informacji on-line z komputerowych baz danych, umożliwianie dostępu do stron www za pośrednictwem przekazu telewizyjnego poprzez interaktywny portal telewizyjny, udzielanie informacji i 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 w formacie
elektronicznym w Internecie, dostarczanie dostępu do zasobów muzycznych, filmowych i zbiorów obrazów w Internecie, wynajem urządzeń do odbioru, retransmisji i nadawania sygnału telewizyjnego
i radiowego, odbiorników radiowych i telewizyjnych, urządzeń
do kodowania i dekodowania sygnału cyfrowego i analogowego, zapewnienie dostępu do sieci LAN-przesyłanie danych z i do sieci lokalnej jak również umożliwianie dostępu do Internetu za pośrednictwem tej sieci, umożliwianie dostępu do krajowych
i międzynarodowych serwisów i portali internetowych, 41 usługi rozrywki i nauczania: organizacja rozrywkowych widowisk telewizyjnych, audycji radiowych, produkcja filmów dokumentalnych i fabularnych, reportaży, programów telewizyjnych, organizacji teleturniejów
i konkursów, organizacja audycji z interaktywnym udziałem widzów,
dostarczanie rozrywki i usług edukacyjnych za pośrednictwem radia,
telewizji, Internetu, dostarczanie dostępu do tych usług edukacyjnych i rozrywkowych w systemie on-line i w systemie telewizji interaktywnej, usługi wynajmowania sprzętu do nagrywania, odtwarzania dźwięku i obrazu, dostarczanie informacji o rozrywce, edukacji,
programach radiowych i telewizyjnych, imprezach sportowych, usługi automatycznego zapisywania programów telewizyjnych zgodnie
z preferencjami odbiorców i następnie odtwarzanie ich w czasie wybranym przez odbiorcę, usługi dostarczania muzyki, video, dźwięku
i obrazu w postaci plików w formacie elektronicznym ze stron www
przez Internet, usługi wynajmowania studia nagraniowego, filmowego, organizacji i produkcji nagrań filmowych, dźwiękowych, usługi
organizacji imprez artystycznych, estradowych, sportowych, rekreacyjnych, usługi wydawnicze: publikowanie książek i innych materiałów drukowanych. publikowanie książek, magazynów, czasopism,
gazet w formie elektronicznej, udostępnianie ich w sieci internetowej,
usługi obsługi technicznej i organizacyjnej produkcji telewizyjnej i filmowej zawarte w tej klasie, 42 opracowywanie i wdrażanie programów komputerowych, usługi dotyczące oprogramowania komputerowego zawarte w tej klasie, opracowywanie 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 udostępniania czasu dostępu do sieci Internet-kawiarenka internetowa, usługi udostępniania dostępu do krajowych i międzynarodowych serwisów i portali internetowych, usługi
dostarczania dostępu do serwerów internetowych.
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(111) 333396
(220) 2020 01 28
(210) 509518
(151) 2020 10 13
(441) 2020 03 09
(732) WISZNIEWSKI JÓZEF MAZURSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
PRODUKCYJNO-BUDOWLANE J.W. ŚLEPSK, Augustów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) 1989 ślepsk
(540)

(591) niebieski, granatowy
(531) 27.05.01, 29.01.04, 29.01.11, 26.05.04, 26.05.16, 26.05.18,
18.03.02, 18.01.07, 18.01.08, 07.05.01, 01.15.11
(510), (511) 12 jachty, 37 budownictwo, 39 transport.
(111) 333397
(220) 2020 01 28
(210) 509519
(151) 2020 10 13
(441) 2020 04 20
(732) ANTCZAK TOMASZ, Kalisz (PL)
(540) (znak słowny)
(540) FOUR20SPORTS PUMP N POSE
(510), (511) 5 odżywcze suplementy diety, suplementy dietetyczne
i odżywcze, suplementy diety dla ludzi nieprzeznaczone do celów
leczniczych, suplementy diety dla ludzi, suplementy diety i preparaty dietetyczne, suplementy ziołowe.
(111) 333398
(220) 2020 01 28
(210) 509520
(151) 2020 10 14
(441) 2020 05 11
(732) ZAKŁAD FARMACEUTYCZNY AMARA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) AMARA
(540)

(591) biały, fioletowy
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 antyperspiranty, środki przeciwpotowe, sole do kąpieli,
preparaty kosmetyczne do kąpieli, mleczko kosmetyczne, kosmetyki, preparaty kosmetyczne do odchudzania, wazelina kosmetyczna,
zestawy kosmetyczne, kosmetyki upiększające, kremy kosmetyczne,
mleczko kosmetyczne, mydła, mydła dezodoryzujące, mydła dezynfekujące, mydła lecznicze, mydła przeciwpotowe, mydła przeciwpotowe do stóp, preparaty kosmetyczne do opalania się, pomady
do celów kosmetycznych, szampony, środki do czyszczenia zębów,
talk kosmetyczny, toniki kosmetyczne, pomadki do ust, zmywacze
do paznokci, 5 aldehydy do celów farmaceutycznych, alkaliczne
jodki do celów farmaceutycznych, alkaloidy do celów medycznych,
alkohol leczniczy do celów farmaceutycznych, anestetyki, środki
znieczulające, antybiotyki, antyseptyki, środki bakteriobójcze, balsamy do celów leczniczych, bizmut do celów farmaceutycznych,
preparaty bizmutowe do celów farmaceutycznych, chemiczne odczynniki do celów medycznych lub weterynaryjnych, chemiczne
preparaty do celów farmaceutycznych, chemiczne preparaty do celów medycznych, chemiczne preparaty do celów weterynaryjnych,
preparaty chemiczno-farmaceutyczne, czopki, detergenty do celów
medycznych, środki dezynfekcyjne do celów higienicznych, preparaty diagnostyczne do celów medycznych, preparaty farmaceutyczne,
fosforany do celów farmaceutycznych, kwas galusowy do celów farmaceutycznych, gliceryna do celów medycznych, glukoza do celów
medycznych, środki farmaceutyczne przeciw gorączce, preparaty
farmaceutyczne przeciw hemoroidom, jod do celów farmaceutycznych, jodki do celów farmaceutycznych, jodoform, jodyna, kamfora
do celów medycznych, olejek kamforowy do celów medycznych,
kapsułki do celów farmaceutycznych, produkty farmaceutyczne,
kapsułki na lekarstwa, kolodium do celów farmaceutycznych, korzenie lekarskie, kwasy do celów farmaceutycznych, laktoza-cukier
mleczny, korzenie lekarskie, lekarstwa do picia, leki dla ludzi, leki

Nr 5/2021

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

do celów stomatologicznych, leki do celów weterynaryjnych, leki
pomocnicze, lotony do celów farmaceutycznych, lotony do celów
weterynaryjnych, preparaty farmaceutyczne przeciw łupieżowi,
maści do celów farmaceutycznych, mazidła, mąka do celów farmaceutycznych, mentol, mięta do celów farmaceutycznych, nalewki
do celów leczniczych, napoje lecznicze, narkotyki, środki farmaceutyczne na uspokojenie nerwów, środki oczyszczające, środki na odciski, pierścienie na odciski stóp, odczynniki chemiczne do celów
medycznych lub weterynaryjnych, maść przeciw odmrożeniom, preparaty przeciw odmrożenia, środki do odstraszanie owadów, oleje
lecznicze, pastylki do celów farmaceutycznych, pigułki do celów farmaceutycznych, płyny do płukania ust do celów leczniczych, chusteczki nasączane płynami farmaceutycznymi, środki medyczne przeciw poceniu się, środki medyczne przeciw poceniu się stóp, pomady
do celów medycznych, środki przeciwbólowe, środki przeczyszczające, rozpuszczalniki do usuwania plastrów samoprzylepnych, olej
rycynowy do celów leczniczych, siemię lniane do celów farmaceutycznych, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, skrobia
do celów dietetycznych lub farmaceutycznych, maści do leczenia
oparzeń słoneczny, preparaty farmaceutyczne przeciw oparzeniom
słonecznym, sulfonamidy, surowice, tabletki do celów farmaceutycznych, środki trawienne do celów farmaceutycznych, tymol do celów
farmaceutycznych, wazelina do celów leczniczych, preparaty witaminowe, wodorowęglan sodowy do celów farmaceutycznych, wodzian chloralu do celów farmaceutycznych, lekarstwa przeciw zaparciom, herbata z ziół do celów medycznych, zioła lecznicze, żelatyna
do celów medycznych, substancje żrące do celów farmaceutycznych,
35 reklama, dystrybucja materiałów reklamowych, marketingowych
i promocyjnych, usługi handlu detalicznego, hurtowego, i za pośrednictwem Internetu, w zakresie preparatów farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych oraz materiałów medycznych.

(111) 333399
(220) 2020 01 28
(210) 509523
(151) 2020 10 12
(441) 2020 04 06
(732) FAJFER-ŻACZEK BARBARA SPANIE NA SIANIE, Bestwina (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Spanie na sianie
(540)

(591) czarny, biały, błękitny, czerwony, jasnobrązowy
(531) 29.01.15, 27.05.01, 26.01.15, 03.01.08
(510), (511) 43 hotele dla zwierząt.
(111) 333400
(220) 2020 01 28
(210) 509525
(151) 2020 10 09
(441) 2020 03 23
(732) ELEKTROGIEŁDA SZ. ŻACZKIEWICZ, M. KARLIŃSKI SPÓŁKA
JAWNA, Łódź (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Elektrogiełda
(540)

(531) 01.15.03, 24.15.01, 27.05.01
(510), (511) 35 administrowanie sprzedażą, usługi zarządzania sprzedażą, administrowanie i organizacja usług sprzedaży wysyłkowej, pozyskiwanie kontraktów na kupno i sprzedaż towarów, pośrednictwo
w kontraktach na kupno i sprzedaż produktów, usługi pośrednictwa
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i doradztwa handlowego w dziedzinie sprzedaży produktów i świadczenia, usługi w zakresie administrowania działalnością gospodarczą
w celu obsługi transakcji sprzedaży dokonywanych za pomocą Internetu, promocja sprzedaży, 36 wynajem nieruchomości, wynajem
pomieszczeń biurowych, wynajem pomieszczeń handlowych, wynajem biur do coworkingu, 39 wynajem przestrzeni parkingowej dla
pojazdów, wynajem garaży i miejsc parkingowych, 42 projektowanie przyrządów, projektowanie narzędzi, projektowanie produktów,
projektowanie techniczne, projektowanie maszyn przemysłowych,
projektowanie układów scalonych, projektowanie maszyn specjalistycznych, projektowanie sprzętu komputerowego, projektowanie
produktów przemysłowych, projektowanie metod produkcji, projektowanie oprogramowania sterowników, projektowanie komputerowych urządzeń peryferyjnych, projektowanie naukowe i technologiczne, projektowanie transformatorów elektromagnetycznych
na zamówienie, projektowanie induktorów elektromagnetycznych
na zamówienie, projektowanie instalacji i urządzeń przemysłowych,
projektowanie i planowanie techniczne elektrowni, oceny techniczne związane z projektowaniem, projektowanie urządzeń i przyrządów mechanicznych, elektromechanicznych i optoelektronicznych.

(111) 333401
(220) 2020 01 28
(151) 2020 10 14
(441) 2020 05 11
(732) IWANEK ANITA, Bierna (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Ośrodek wypoczynkowy IGOR
(540)

(210) 509526

(591) biały, niebieski, zielony, żółty, ciemnozielony, jasnobrązowy
(531) 29.01.15, 27.05.01, 06.03.01, 06.03.05
(510), (511) 43 tymczasowe zakwaterowanie.
(111) 333402
(220) 2020 01 28
(210) 509527
(151) 2020 10 12
(441) 2020 03 09
(732) WOJDA SEBASTIAN, OLSZEWSKI MARCIN MASE SPÓŁKA
CYWILNA, Kielce (PL)
(540) (znak słowny)
(540) PO RZECZKA
(510), (511) 43 oferowanie żywności i napojów dla gości w restauracjach, serwowanie żywności i napojów dla gości w restauracjach,
obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, usługi barów i restauracji, usługi cateringu zewnętrznego,
przygotowywanie posiłków i napojów, kawiarnia, organizowanie
bankietów, organizacja przyjęć weselnych [żywność i napoje], usługi
kawiarni, usługi herbaciarni.
(111) 333403
(220) 2020 01 28
(151) 2020 10 12
(441) 2020 05 18
(732) FELIŃCZAK MICHAŁ ICOMFORT, Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) iCOMFORT
(540)

(210) 509528

(591) biały, niebieski, czarny
(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 37 informacja i usługi w zakresie naprawy, nadzoru, konserwacji i instalacji urządzeń elektrycznych, mechanicznych, elektronicznych i zdalnie sterujących systemami zarządzania energią,
zarządzania technicznego budynkiem, 42 projektowanie instalacji
elektrycznych, projektowanie kompleksowych rozwiązań typu inteligentny budynek, 45 usługi monitoringu.
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(111) 333404
(220) 2020 01 28
(151) 2020 10 12
(441) 2020 03 09
(732) REBEL SKIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) REBEL SKIN
(540)
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(210) 509529

(531) 27.05.01, 03.15.99
(510), (511) 25 odzież sportowa, odzież damska, legginsy, koszulki
sportowe z krótkimi rękawami, biustonosze sportowe pochłaniające
wilgoć, bluzy dresowe, bluzy z kapturem, bluzy sportowe z kapturem, bluzy sportowe, czapki jako nakrycia głowy, czapki i czapeczki sportowe, 35 usługi sprzedaży detalicznej w związku z odzieżą,
usługi sprzedaży hurtowej w związku z odzieżą, usługi sprzedaży
detalicznej w związku z odzieżą sportową, usługi sprzedaży hurtowej w związku z odzieżą sportową, usługi w zakresie detalicznej
sprzedaży wysyłkowej odzieży, usługi w zakresie wysyłkowej sprzedaży detalicznej akcesoriów odzieżowych, usługi sprzedaży detalicznej związane ze sprzedażą odzieży i dodatków odzieżowych, usługi
sklepów detalicznych on-line obejmujące odzież, usługi sprzedaży
detalicznej świadczone on-line w zakresie artykułów odzieżowych,
usługi reklamowe i promocyjne, promowanie zawodów i wydarzeń
sportowych, usługi reklamowe związane z imprezami sportowymi,
prezentowanie produktów w mediach elektronicznych w celach
reklamowych i handlowych, produkcja filmów reklamowych i promocyjnych, publikowanie tekstów sponsorowanych, publikowanie
materiałów reklamowych także poprzez Internet, usługi reklamowe
i marketingowe świadczone za pośrednictwem bloga, sprzedaż on-line: akcesoriów sportowych, płyt DVD tematyce sportowej i treningowej, książek, usługi reklamowe i marketingowe świadczone
za pomocą mediów społecznościowych, 41 nauczanie, kształcenie,
rozrywka, działalność sportowa i kulturalna, produkcja filmów, produkcja nagrań wideo, prezentacja nagrań wideo, realizacja nagrań
audiowizualnych, produkcja nagrań audiowizualnych, produkcja
nagrań dźwiękowych i muzycznych, usługi w zakresie nagrań wideo,
publikowanie elektroniczne on-line nie do pobrania, publikowanie
poprzez Internet filmów i materiałów multimedialnych w celach
instruktażowych i edukacyjnych, publikowanie poprzez internet
materiałów rozrywkowych i edukacyjnych, edukacja sportowa również on-line, organizowanie szkoleń sportowych, usługi edukacyjne
dotyczące sportu i zdrowego stylu życia, usługi pisania blogów, treningi zdrowotne i fitness, usługi wydawnicze, publikowanie książek,
publikowanie materiałów drukowanych, publikowanie drukowanych
materiałów edukacyjnych, publikowanie dydaktycznych materiałów
edukacyjnych, szkolenia w zakresie sprawności fizycznej, udzielanie
informacji związanych z ćwiczeniami fizycznymi za pośrednictwem
strony internetowej online, usługi doradcze w zakresie ćwiczeń fizycznych [fitness], instruktaż w zakresie ćwiczeń siłowych, usługi
edukacyjne dotyczące sprawności fizycznej, usługi trenerów osobistych, usługi w zakresie edukacji dietetycznej .
(111) 333405
(220) 2020 01 28
(210) 509530
(151) 2020 10 12
(441) 2020 03 30
(732) ANTCZAK TOMASZ, Kalisz (PL)
(540) (znak słowny)
(540) FOUR20SPORTS SYNTHOL
(510), (511) 5 odżywcze suplementy diety, suplementy dietetyczne
i odżywcze, suplementy diety dla ludzi nieprzeznaczone do celów
leczniczych, suplementy diety dla ludzi, suplementy diety i preparaty dietetyczne, suplementy ziołowe.
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(111) 333406
(220) 2020 01 28
(210) 509533
(151) 2020 10 12
(441) 2020 03 09
(732) FUNDACJA INSTYTUT PRAWA MODY, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) LEGALROOM
(510), (511) 9 publikacje elektroniczne, nagrania audio i wideo, książki audio, podcasty, e-booki, e-booki do pobrania, biuletyny elektroniczne do pobrania, edukacyjne materiały na zajęcia do pobrania,
muzyka, filmy i inne rodzaje elektronicznych publikacji tekstowych
i obrazowych utrwalone na nośnikach, 35 badania dotyczące działalności gospodarczej, badania w zakresie biznesu, usługi marketingowe,
doradztwo w zakresie marketingu, doradztwo w zakresie marketingu
prawniczego, marketing ukierunkowany, doradztwo w zakresie prowadzenia, zarządzania, administrowania i organizowania działalności
gospodarczej, doradztwo w zakresie zarządzania firmą, doradztwo
związane z rozwojem wizerunku firmy, doradztwo w zakresie strategii
dla przedsiębiorstw, zarządzanie procesami biznesowymi i doradztwo w tym zakresie, doradztwo w zakresie zarządzania biznesowego
i organizacji przedsiębiorstw, doradztwo biznesowe, doradztwo w zakresie efektywności biznesowej, doradztwo w zakresie zarządzania
biznesem, doradztwo związane z przetwarzaniem danych, doradztwo
w zakresie zasobów ludzkich, doradztwo w zakresie public relations,
doradztwo, konsultacje i pomoc w zakresie reklamy, marketingu i promocji, pomoc w zarządzaniu działalnością gospodarczą, badania biznesowe, strategiczna analiza biznesowa, usługi agencji reklamowych,
negocjowanie kontraktów reklamowych, przygotowywanie kampanii
reklamowych, publikowanie materiałów reklamowych, przygotowywanie materiałów reklamowych, udostępnianie powierzchni reklamowej, czasu reklamowego i mediów, usługi reklamowe i promocyjne,
usługi konsultingowe dotyczące reklamy, usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, doradztwo w zakresie zarządzania marketingowego, marketing ukierunkowany, kampanie marketingowe, planowanie
strategii marketingowych, opracowywanie ankiet marketingowych,
porady w zakresie marketingu, badania rynku i badania marketingowe, usługi reklamowe i marketingowe świadczone za pośrednictwem
błoga, usługi online z zakresu nawiązywania kontaktów biznesowych,
41 usługi edukacyjne w zakresie prawa, działalności handlowej i biznesowej, w zakresie ochrony danych osobowych oraz w zakresie
prowadzenia działalności kulturalnej i rozrywkowej, udostępnianie
publikacji on-line do pobrania oraz nie do pobrania, organizowanie
i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie kongresów,
organizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie i prowadzenie sympozjów, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], publikowanie on-line, publikowanie tekstów innych niż teksty
reklamowe, zapewnianie kursów szkoleniowych on-line, informacja
o edukacji, kształcenie praktyczne [pokazy], kursy korespondencyjne,
organizowanie konkursów [edukacja lub rozrywka], przekazywanie
know-how [szkolenia], edukacja w dziedzinie przetwarzania danych,
organizacja webinariów, pisanie tekstów [innych niż teksty reklamowe], publikowanie i wydawanie książek, zapewnianie szkoleń on-line,
usługi nauki na odległość świadczone on-line, zapewnianie zajęć on-line dla niewielkiej grupy uczniów, 45 badania prawne, doradztwo
prawne, usługi prawne, usługi wsparcia prawnego, usługi prawne pro-bono, usługi w zakresie doradztwa prawnego, usługi prawne związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.
(111) 333407
(220) 2020 01 28
(210) 509550
(151) 2020 10 12
(441) 2020 03 30
(732) NEURAXPHARM ARZNEIMITTEL GMBH, LANGENFELD (DE)
(540) (znak słowny)
(540) EPIGAPENT
(510), (511) 5 produkty stosowane w leczeniu padaczki, wskazane
w leczeniu napadów częściowych, bólu neuropatycznego, stosowane w terapii uderzeń gorąca i syndromu niespokojnych nóg.
(111) 333408
(220) 2020 01 29
(210) 509560
(151) 2020 10 12
(441) 2020 03 09
(732) The Procter & Gamble Company, Cincinnati (US)
(540) (znak słowny)
(540) PAMPERS HARMONIE
(510), (511) 3 nasączone chusteczki wykonane z papieru i/lub celulozy, 5 pieluchy jednorazowe z papieru i/lub celulozy.
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(111) 333409
(220) 2020 01 29
(210) 509561
(151) 2020 10 09
(441) 2020 04 14
(732) M&P PAVLINA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Marki (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Whisky & Friends FESTIVAL
(540)

(732) KROSSTECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Krosno (PL)
(540) (znak słowny)
(540) KROSSTECH
(510), (511) 6 stojaki metalowe, stojaki na rowery, metalowe stojaki na silniki, przenośne stojaki metalowe [konstrukcje], metalowe
stojaki do przechowywania rowerów, stojaki [konstrukcje] z metalu
na rowery, stojaki podtrzymujące [konstrukcje] z metalu na rowery,
wiaty rowerowe [konstrukcje] z metalu, metalowe wiaty dla rowerów,
metalowe zamki do rowerów, metalowe urządzenia do parkowania
rowerów, zamki do rowerów, wieszaki z metalu, wieszaki na rowery,
wieszaki na opony, wieszaki na boksy dachowe, metalowe wieszaki na obrazy, modułowe wiaty metalowe, wiaty z metalu, metalowe
wiaty do przechowywania [blaszaki], wiaty [budynki] z metalu, wiaty przystankowe [konstrukcje] z metalu, wiaty wykonane z metalowych, prefabrykowanych materiałów izolowanych, wiaty wykonane
głównie z materiałów metalowych.

(591) czarny, złoty
(531) 11.03.01, 11.03.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 33 napoje alkoholowe.

(111) 333413
(220) 2020 01 29
(210) 509567
(151) 2020 10 09
(441) 2020 03 30
(732) TEAM PREVENT POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pszczyna (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LIDER ZDROWEGO BIZNESU
(540)

(111) 333410
(220) 2020 01 29
(210) 509564
(151) 2020 10 12
(441) 2020 03 16
(732) DOBRY WYBÓR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KONESER SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) ¾ Koneser
(510), (511) 33 napoje alkoholowe, 43 usługi w zakresie organizowania i prowadzenia barów, barów szybkiej obsługi, restauracji, pubów,
dyskotek: usługi związane z przygotowywaniem, wydawaniem,
dostarczaniem posiłków i napojów (catering), usługi udostępniania
obiektów i sprzętu na bankiety i uroczystości towarzyskie na specjalne okazje.

(591) ciemnoszary, złoty
(531) 02.01.02, 02.01.20, 24.01.03, 24.07.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 41 usługi świadczone przez hotele w zakresie działalności
rekreacyjnej i sportowej, usługi rozrywkowe i wypoczynkowe świadczone przez restauracje, organizowanie i obsługa przyjęć, balów,
bankietów, konferencji, wykładów, szkoleń, seminariów, sympozjów,
organizowanie konkursów edukacyjnych i rozrywkowych na rzecz
osób trzecich, usługi siłowni, sauny i pływalni, informacja o wypoczynku, organizacja wystaw i prezentacji związanych z kulturą lub
edukacją, 43 usługi w zakresie prowadzenia hoteli, hosteli, pensjonatów, usługi rezerwacji pokoi hotelowych i zakwaterowania na pobyt
czasowy, zakwaterowanie wakacyjne i turystyczne, wynajmowanie
sal na zebrania i posiedzenia, informacja hotelowa, usługi w zakresie
prowadzenia barów, restauracji, punktów gastronomicznych i kawiarni, usługi rezerwacji miejsc w restauracjach, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem.

(531) 17.02.01, 17.02.02, 27.05.01, 27.05.05
(510), (511) 35 prowadzenie usług w zakresie: agencji informacji
handlowej, analizy kosztów, analizy rynkowe, badania opinii publicznej, badania rynku, badania w dziedzinie działalności gospodarczej,
doradztwo w zakresie organizowania działalności gospodarczej,
doradztwo w zakresie zarządzania personelem, doradztwo w zakresie organizacji i zarządzania działalnością gospodarczą, informacja
o działalności gospodarczej, specjalistyczne doradztwo w zakresie
działalności gospodarczej, ekspertyzy w zakresie wydolności przedsiębiorstw, pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych,
analiza kosztów, marketing, pomoc przy zarządzaniu przedsiębiorstwami, pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, pośrednictwo pracy, pozyskiwanie informacji o działalności gospodarczej,
usługi związane z przenoszeniem przedsiębiorstw, analizy rynku,
organizowanie targów, wystaw w celach handlowych lub reklamowych, usługi doradcze i pomoc w zarządzaniu działalnością gospodarczą, 41 prowadzenie usług w zakresie: porady w zakresie edukacji
lub kształcenia, edukacja, nauczanie, doradztwo zawodowe w zakresie edukacji lub kształcenia, informacja o edukacji, informacja o rekreacji, poprawianie kondycji poprzez kluby zdrowia, kultura fizyczna, gimnastyka z instruktarzem, organizowanie obozów sportowych,
organizowanie zawodów sportowych, usługi trenerskie, udostępnianie obiektów i urządzeń sportowych, udostępnianie ośrodków
rekreacji, usługi trenerskie, informacje o wypoczynku, wypożyczanie
sprzętu sportowego instruktaże, organizowanie i prowadzenie i obsługa konferencji oraz seminariów, sympozjów, zjazdów, organizowanie konkursów w celach edukacyjnych, organizowanie wystaw
z dziedziny edukacji, edukacyjne pokazy innowacyjnych wyrobów
i technologii, publikowanie książek, pisanie tekstów innych niż reklamowe, fotoreportaże, 44 prowadzenie usług w zakresie: aromaterapia, chirurgia plastyczna, detoksykacja po przedawkowaniu środków
odurzających, fizjoterapia, fizykoterapia, hospicja, usługi klinik medycznych, masaż, usługi farmaceutów w zakresie sporządzania leków
recepturowych, masaż, opieka pielęgniarska medyczna, opieka zdrowotna, salony piękności, placówki opieki medycznej, pomoc medyczna, porady w zakresie farmakologii, usługi sanatoryjne, usługi
sauny, usługi solaria, usługi terapeutyczne, usługi doradcze w dziedzinie zdrowia, usługi klinik medycznych, usługi logopedyczne, usługi medycyny alternatywnej, wypożyczanie sprzętu medycznego.

(111) 333412
(151) 2020 10 13

(111) 333414
(151) 2020 10 13

(111) 333411
(220) 2020 01 29
(210) 509565
(151) 2020 10 13
(441) 2020 03 09
(732) KOSOWSKI ADAM P.H.U. ADAMEX, Podolsze (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Hotel Zator
(540)

(220) 2020 01 29
(441) 2020 06 29

(210) 509566

(220) 2020 01 29
(441) 2020 03 30

(210) 509568
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(732) VERDINA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Bronisze (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Verdina
(540)

(591) czarny, zielony
(531) 27.05.01, 05.03.11, 05.03.13, 29.01.12
(510), (511) 29 mięso, ryby, drób, dziczyzna, ekstrakty mięsne, konserwowane, suszone i gotowane owoce i warzywa w tym sałatki
owocowe i warzywne, galaretki, dżemy, kompoty, jaja, mleko, produkty mleczne, oleje i tłuszcze jadalne, 31 produkty rolne, ogrodnicze, leśne oraz ziarna nie ujęte w innych klasach, żywe zwierzęta,
świeże owoce i warzywa, nasiona, rośliny i kwiaty naturalne, karma
dla zwierząt, słód, 39 usługi transportowe, usługi w zakresie pakowania i składowania towarów.
(111) 333415
(220) 2020 01 29
(151) 2020 10 09
(441) 2020 03 23
(732) SKWARSKI PAWEŁ OL-WIK, Wołomin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) V VADO
(540)

(210) 509571

Nr 5/2021

(732) TORF CORPORATION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kąty Wrocławskie (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) expert ON THE ORAL CARE SPECIALIST
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty kosmetyczne, środki do pielęgnacji twarzy, ciała, włosów i zębów.
(111) 333418
(220) 2020 01 30
(210) 509618
(151) 2020 10 09
(441) 2020 03 16
(732) The Procter & Gamble Company, Cincinnati (US)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Pampers Harmonie
(540)

(591) biały, ciemnozielony, ciemnoniebieski, zielony, jasnozielony
(531) 02.09.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 3 nasączone chusteczki wykonane z papieru i/lub celulozy do pielęgnacji skóry lub do użytku higienicznego dla ludzi, 5
pieluchy jednorazowe z papieru i/lub celulozy.

(531) 27.05.01, 27.05.21, 27.05.01
(510), (511) 18 walizki.
(111) 333416
(220) 2020 01 30
(210) 509611
(151) 2020 10 12
(441) 2020 06 22
(732) BREVE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Zielona Góra (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BRV
(540)

(111) 333419
(220) 2020 01 30
(151) 2020 10 09
(441) 2020 03 09
(732) KRZYŻEWSKI MARCIN, Kąty (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) 2plus1
(540)

(210) 509620

(591) czerwony, srebrny, biały, szary, czarny, granatowy
(531) 27.05.03, 27.05.01, 27.07.01, 26.07.15, 29.01.15
(510), (511) 41 usługi artystów estradowych.
(591) biały, czarny, szary
(531) 15.07.11, 29.01.13, 27.05.01
(510), (511) 12 mechanizmy napędowe do pojazdów lądowych, 35
usługi sprzedaży detalicznej w zakresie części samochodowych.
(111) 333417
(151) 2020 10 09

(220) 2020 01 30
(441) 2020 03 16

(210) 509617

(111) 333420
(220) 2020 01 30
(210) 509623
(151) 2020 10 09
(441) 2020 03 23
(732) GELG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Ćmachowo (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GG GELG SINCE 1989
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(540)

(591) biały, ciemnoniebieski
(531) 26.01.18, 27.05.14, 27.05.19, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 6 altany jako konstrukcje z metalu, armatura metalowa
do przewodów do sprężonego powietrza, balustrady metalowe, barierki bezpieczeństwa na drogach metalowe, barierki ochronne metalowe dla kolei, belki stropowe metalowe, blacha, blacha stalowa
cienka, blokady na koła pojazdów, boazeria metalowa, bramki wejściowe kołowrotowe, bramy metalowe, chlewy metalowe, dachowe
rynny metalowe, dachówki esówki metalowe, dachówki metalowe,
pokrycia dachowe metalowe, deflektory kominowe metalowe, doki
pływające do cumowania statków metalowe, drabiny metalowe,
drobne wyroby metalowe, urządzenia do otwierania drzwi metalowe, drzwi wahadłowe metalowe, dystrybutory woreczków na psie
odchody mocowane z metalu, dysze i końcówki wylotowe z metalu,
dźwiękoszczelne budki przenośne z metalu, dźwigary metalowe, emblematy do pojazdów metalowe, formy metalowe, haki do wieszania
kotłów metalowe, kabiny kąpielowe metalowe, klamki do drzwi metalowe, klamry, zaciski metalowe, klamry pasów maszynowych metalowe, klatki metalowe dla dzikich zwierząt, kołki metalowe, kołnierze
metalowe, kominowe trzony metalowe, kominy metalowe, konstrukcje metalowe, konstrukcje metalowe dla budownictwa, konstrukcje
nośne szklarni metalowe, konstrukcje stalowe dla budownictwa,
kostka brukowa metalowa, kosze metalowe, niemechaniczne kosze
samowyładowcze metalowe, kotwice, kółka samonastawne do mebli
metalowe, kratownice, kładki metalowe, kraty metalowe, listwy metalowe. listwy profilowe metalowe dla budownictwa, maszty, słupy
metalowe, materiały kolejowe metalowe, kanistry metalowe, kątowniki stalowe, metalowe kosze dachowe do użytku w budownictwie,
metalowe materiały konstrukcyjne ogniotrwałe, metalowe obudowy
kominowe, metalowe opancerzenie z płyt, metalowe płytki ścienne,
metalowe pokrycia dachowe z wbudowanymi ogniwami fotoelektrycznymi, metalowe rampy do pojazdów, metalowe ruszty do kominków, metalowe uchwyty do wanny, metalowe urządzenia do parkowania rowerów, metalowe zaciski do rur, nadproża metalowe,
nakrętki śrub z metalu, puste skrzynki do narzędzi z metalu, metalowe
obejmy do przenoszenia ładunków, metalowe palety do transportu
wewnętrznego, metalowe panele konstrukcyjne, metalowe platformy
prefabrykowane, metalowe platformy wyrzutni rakietowych, płytki
metalowe do użytku w budownictwie, płytki podłogowe metalowe,
płyty chodnikowe metalowe, metalowe podkłady kolejowe, pojemniki-kasety, paki metalowe, metalowe pojemniki do pakowania, metalowe pojemniki do przechowywania kwasów, pojemniki metalowe
do magazynowania, transportu, metalowe pojemniki na paliwo płynne, metalowe pojemniki pływające, metalowe pokrywy do włazów,
prefabrykowane konstrukcje metalowe, progi metalowe, przenośne
struktury metalowe, przewody metalowe do instalacji wentylacyjnej
i klimatyzacyjnej, ruchome metalowe schody dla pasażerów, silosy
metalowe, skrzynki na listy metalowe, puste skrzynki na narzędzia
metalowe, słupy linii elektrycznych metalowe, słupy metalowe, słupy
metalowe jako elementy konstrukcyjne, stopnie schodów metalowe,
szkieletowe rusztowania metalowe, szklarnie przenośne metalowe,
szyldy metalowe, uliczne kanały ściekowe metalowe, zawiasy metalowe, zbiorniki metalowe, 20 drzwi do mebli, dystrybutory woreczków
na psie odchody mocowane niemetalowe, meble metalowe, meble
ogrodowe, nogi do mebli, osłony do kominków jako meble, półki magazynowe, siedzenia metalowe, skrzynie kratowe-opakowania, stanowiska maszyn liczących, stojaki, półki, stoły, stoły metalowe, stoły
warsztatowe, szafki do przechowywania żywności, 40 usługi w zakresie: obróbka metali, powlekanie metalu, spawalnictwo, usuwanie
warstw nawierzchniowych, uzdatnianie wody, oczyszczanie wody,
wyrób kotłów, wytwarzanie energii.
(111) 333421
(220) 2020 01 30
(210) 509625
(151) 2020 10 12
(441) 2020 03 09
(732) JANCZEWSKI KAROL ORTOPEDA GDYNIA, Gdynia (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MB Med Balance
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(540)

(591) jasnoniebieski, czarny
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 44 chirurgia, opieka medyczna i zdrowotna, opracowywanie indywidualnych programów rehabilitacji fizycznej, profesjonalne doradztwo w zakresie zdrowia, usługi doradcze związane
z usługami medycznymi, usługi klinik medycznych i opieki zdrowotnej, usługi medyczne, usługi analiz medycznych związane z leczeniem pacjentów, badania medyczne w celach diagnostycznych lub
leczenia, konsultacje medyczne.
(111) 333422
(220) 2020 01 30
(210) 509626
(151) 2020 10 09
(441) 2020 03 16
(732) TORF CORPORATION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kąty Wrocławskie (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) nature ON THE ESSENCE OF NATURAL EXTRACTS
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty kosmetyczne, środki do pielęgnacji twarzy, ciała, włosów i zębów.
(111) 333423
(220) 2020 01 31
(151) 2020 10 09
(441) 2020 03 23
(732) DEDRA-EXIM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pruszków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DEDRA
(540)

(210) 509633

(591) ciemnoniebieski, czerwony
(531) 26.11.03, 26.11.09, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 zabezpieczające nakrycia głowy, ochronne nakrycia
głowy, osłony głowy, osłony oczu, osłony ochronne na twarz, przyłbice spawalnicze, okulary spawalnicze, osłony boczne do okularów,
maski przeciwpyłowe, maski ochronne, rękawice do ochrony przed
wypadkami lub urazami, rękawice ogniotrwałe, odzież ochronna
chroniąca przed wypadkami lub urazami, ochronna odzież termiczna
chroniąca przed wypadkami lub urazami, izolowana odzież ochronna zabezpieczająca przed wypadkami lub urazami, odzież zabezpieczająca przed wypadkami, napromieniowaniem i ogniem, odzież
ochronna o dużej widoczności, odzież odblaskowa do zapobiegania
wypadkom, uprzęże do ratownictwa, pasy podtrzymujące dla robotników, pasy do podpierania ciała podczas podnoszenia ciężarów,
pasy bezpieczeństwa, inne niż do siedzeń w pojazdach lub wyposażenia sportowego, obuwie ochronne, ochronne obuwie robocze,
ochraniacze zabezpieczające ciało przed urazami, urządzenia eliminujące hałas, urządzenia do tłumienia hałasu, 25 odzież, obuwie, bie-
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lizna, skarpety, rękawiczki, szale, akcesoria na szyję, odzież robocza,
obuwie robocze, nakrycia głowy.

(111) 333424
(220) 2020 01 31
(210) 509635
(151) 2020 10 09
(441) 2020 03 23
(732) JANISZEWSKA-BIL DOMINIKA INDYWIDUALNA
SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA LEKARSKA VISION-MED,
Sosnowiec (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) VM VISION MED
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 44 świadczenie usług medycznych w dziedzinie okulistyki.
(111) 333425
(220) 2020 01 31
(151) 2020 10 09
(441) 2020 03 23
(732) SPÓŁKA WODNA STRZEGOWA, Rojów (PL)
(540) (znak graficzny)
(540)
(540)

(210) 509637
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(540) (znak słowny)
(540) Limaxan
(510), (511) 3 kosmetyki dla zwierząt, preparaty do czyszczenia, 5
maści dla zwierząt do celów farmaceutycznych, dodatki do pasz
do celów medycznych, farmaceutyki, pestycydy, preparat chemiczne
do celów weterynaryjnych, preparaty weterynaryjne, środki dezynfekujące do użytku weterynaryjnego.
(111) 333428
(220) 2020 01 31
(210) 509646
(151) 2020 10 09
(441) 2020 03 09
(732) HOTEL SENATOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Dźwirzyno (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Hotel Senator
(510), (511) 43 hotele, restauracje, domy turystyczne.
(111) 333429
(220) 2020 01 31
(210) 509647
(151) 2020 10 09
(441) 2020 03 09
(732) HOTEL MEDICAL SPA UNITRAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Mielno (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) U UNITRAL HOTEL
(540)

(591) żółty, granatowy, biały
(531) 01.01.05, 01.01.10, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 43 hotele, restauracje, domy turystyczne.
(591) biały, brązowy, niebieski
(531) 26.13.01, 29.01.13
(510), (511) 40 oczyszczanie ścieków, 42 usługi laboratoryjne.
(111) 333426
(220) 2020 01 31
(151) 2020 10 12
(441) 2020 04 06
(732) JAŁTUSZEWSKI MAREK, Płock (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Buon Giorno caffe
(540)

(210) 509638

(591) złoty
(531) 29.01.02, 27.05.01, 01.03.15, 01.03.02, 05.07.27
(510), (511) 30 kawa.
(111) 333427
(220) 2020 01 31
(210) 509644
(151) 2020 10 12
(441) 2020 04 20
(732) MOCZULSKI LESZEK, KORCZYŃSKI PAWEŁ HERBILINE
SPÓŁKA CYWILNA, Poznań (PL)

(111) 333430
(220) 2020 01 31
(210) 509648
(151) 2020 10 09
(441) 2020 03 23
(732) BROWAR WITNICA SPÓŁKA AKCYJNA, Witnica (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PIWO JASNE DĘBNOWSKIE
(540)

(591) biały, brązowy, ciemnobrązowy, ciemnoczerwony,
ciemnozielony, czarny, czerwony, pomarańczowy, jasnobrązowy,
zielony, złoty
(531) 02.07.13, 05.03.11, 25.01.15, 09.01.10, 27.05.01, 29.01.15,
24.01.09, 03.01.01, 03.01.02
(510), (511) 32 piwo i produkty piwowarskie.
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(111) 333431
(220) 2020 01 31
(210) 509650
(151) 2020 10 12
(441) 2020 04 06
(732) HOTEL SENATOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Dźwirzyno (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) S SENATOR HOTEL
(540)

(591) granatowy, żółty, biały
(531) 01.01.05, 27.05.01, 29.01.13, 26.01.18
(510), (511) 43 hotele, restauracje, domy turystyczne.
(111) 333432
(220) 2020 01 31
(210) 509652
(151) 2020 10 12
(441) 2020 04 14
(732) HOTEL LIDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Darłowo (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) L LIDIA HOTEL
(540)

(591) biały, fioletowy
(531) 01.01.05, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 43 hotele, restauracje, domy turystyczne.
(111) 333433
(220) 2020 01 31
(151) 2020 10 09
(441) 2020 06 01
(732) IBCS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nowy Sącz (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ibcsSmartBox szafa wrzutowa RFID
(540)

(210) 509655
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(540)

(591) czerwony
(531) 27.05.01, 27.05.05, 29.01.01
(510), (511) 20 łóżko tapicerowane.
(111) 333435
(220) 2020 02 03
(210) 509711
(151) 2020 10 09
(441) 2020 03 23
(732) INNOBALTICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk (PL)
(540) (znak słowny)
(540) FALA
(510), (511) 9 mobilne aplikacje, aplikacje do pobrania, automaty biletowe, kodowane karty magnetyczne, karty z mikro chipami, karty
zawierające mikroprocesory, karty drukowane [kodowane], identyfikacyjne karty elektroniczne, 39 organizacja transportu osobowego na rzecz osób trzecich za pośrednictwem aplikacji, rezerwacja
i sprzedaż biletów, informacja o transporcie, dostarczanie biletów
w celu umożliwienia ich posiadaczom podróży, zarządzanie ruchem
pojazdów dzięki zaawansowanym sieciom komunikacyjnym i technologii, organizowanie transportu pasażerskiego pociągami, rezerwacja biletów na podróż pociągiem, rezerwacja biletów kolejowych,
organizowanie transportu kolejowego pasażerów, rezerwacja miejsc
na transport kolejowy, organizowanie biletów lotniczych, biletów
rejsowych i biletów kolejowych, usługi w zakresie dostarczania informacji dotyczących transportu kolejowego.
(111) 333436
(220) 2020 02 03
(210) 509712
(151) 2020 10 09
(441) 2020 03 23
(732) INNOBALTICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk (PL)
(540) (znak słowny)
(540) BILET FALA
(510), (511) 9 mobilne aplikacje, aplikacje do pobrania, automaty biletowe, kodowane karty magnetyczne, karty z mikro chipami, karty
zawierające mikroprocesory, karty drukowane [kodowane], identyfikacyjne karty elektroniczne, 39 organizacja transportu osobowego na rzecz osób trzecich za pośrednictwem aplikacji, rezerwacja
i sprzedaż biletów, informacja o transporcie, dostarczanie biletów
w celu umożliwienia ich posiadaczom podróży, zarządzanie ruchem
pojazdów dzięki zaawansowanym sieciom komunikacyjnym i technologii, organizowanie transportu pasażerskiego pociągami, rezerwacja biletów na podróż pociągiem, rezerwacja biletów kolejowych,
organizowanie transportu kolejowego pasażerów, rezerwacja miejsc
na transport kolejowy, organizowanie biletów lotniczych, biletów
rejsowych i biletów kolejowych, usługi w zakresie dostarczania informacji dotyczących transportu kolejowego.
(111) 333437
(220) 2020 02 03
(151) 2020 10 12
(441) 2020 04 06
(732) INNOBALTICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) fala
(540)

(210) 509713

(591) szary, jasnoszary, biały
(531) 09.03.01, 26.04.01, 26.04.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 elektryczne urządzenia kontrolno-sterujące.
(111) 333434
(220) 2020 01 31
(210) 509659
(151) 2020 10 09
(441) 2020 03 16
(732) FABRYKA MEBLI BODZIO BOGDAN SZEWCZYK SPÓŁKA
JAWNA, Goszcz (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SAWONA

(591) czerwony, fioletowy, niebieski, szary, zielony, żółty
(531) 29.01.15, 27.05.01, 26.11.06, 26.11.03
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(510), (511) 9 mobilne aplikacje, aplikacje do pobrania, automaty biletowe, kodowane karty magnetyczne, karty z mikro chipami, karty
zawierające mikroprocesory, karty drukowane [kodowane], identyfikacyjne karty elektroniczne, 39 organizacja transportu osobowego na rzecz osób trzecich za pośrednictwem aplikacji, rezerwacja
i sprzedaż biletów, informacja o transporcie, dostarczanie biletów
w celu umożliwienia ich posiadaczom podróży, zarządzanie ruchem
pojazdów dzięki zaawansowanym sieciom komunikacyjnym i technologii, organizowanie transportu pasażerskiego pociągami, rezerwacja biletów na podróż pociągiem, rezerwacja biletów kolejowych,
organizowanie transportu kolejowego pasażerów, rezerwacja miejsc
na transport kolejowy, organizowanie biletów lotniczych, biletów
rejsowych i biletów kolejowych, usługi w zakresie dostarczania informacji dotyczących transportu kolejowego.

(111) 333438
(220) 2020 02 03
(151) 2020 10 09
(441) 2020 03 23
(732) INNOBALTICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) INNO BALTICA
(540)

(210) 509714

(591) biały, ciemnoniebieski, jasnoniebieski
(531) 26.04.02, 26.04.07, 26.04.18, 27.05.01
(510), (511) 9 mobilne aplikacje, aplikacje do pobrania, automaty biletowe, kodowane karty magnetyczne, karty z mikro chipami, karty
zawierające mikroprocesory, karty drukowane [kodowane], identyfikacyjne karty elektroniczne, 39 organizacja transportu osobowego na rzecz osób trzecich za pośrednictwem aplikacji, rezerwacja
i sprzedaż biletów, informacja o transporcie, dostarczanie biletów
w celu umożliwienia ich posiadaczom podróży, zarządzanie ruchem
pojazdów dzięki zaawansowanym sieciom komunikacyjnym i technologii, organizowanie transportu pasażerskiego pociągami, rezerwacja biletów na podróż pociągiem, rezerwacja biletów kolejowych,
organizowanie transportu kolejowego pasażerów, rezerwacja miejsc
na transport kolejowy, organizowanie biletów lotniczych, biletów
rejsowych i biletów kolejowych, usługi w zakresie dostarczania informacji dotyczących transportu kolejowego.
(111) 333439
(220) 2020 02 03
(210) 509719
(151) 2020 10 12
(441) 2020 03 30
(732) REGIONALNY ZAKŁAD MLECZARSKI SMREK SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków (PL)
(540) (znak słowny)
(540) ORKAN
(510), (511) 29 kiełbasy wędzone, liofilizowane mięso, mięsa wędzone, paczkowane mięso, wędliny, suszone mięso, masło, przetworzony ser, ser twarogowy, ser miękki, ser owczy, ser twardy.
(111) 333440
(220) 2020 02 03
(210) 509722
(151) 2020 10 09
(441) 2020 03 09
(732) ICAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ICAN NeuroLab
(540)

(591) czarny, czerwony, granatowy, niebieski, żółty
(531) 26.13.01, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 9 elektroniczne bazy danych, interaktywne bazy danych,
biuletyny elektroniczne do pobrania, czasopisma elektroniczne, chipy zawierające muzyczne nagrania dźwiękowe, dokumentacja komputerowa w formie elektronicznej, e-booki, edukacyjne materiały
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na zajęcia, do pobrania, elektroniczne bazy danych zapisane na nośnikach komputerowych, elektroniczne kartki z życzeniami do pobrania do przesyłania pocztą tradycyjną, elektroniczne sprawozdania do pobrania, filmy do pobrania, filmy wideo, interaktywne płyty
DVD, klucze sieciowe USB, klucze sieciowe USB do automatycznego
uruchamiania URL zaprogramowanych stron internetowych, książki
audio, książki dźwiękowe, książki elektroniczne do pobrania, książki
w formacie cyfrowym do pobierania z Internetu, książki zapisane
na płytach, nagrane płyty CD-i, nagrane płyty CD ROM, nagrane płyty DVD, nagrane taśmy wideo, nagrane taśmy wideo niemuzyczne,
nagrania audio, nagrania audio i wideo, nagrania multimedialne, nagrania wideo do pobrania, nagrania wideo z filmami, pliki graficzne
do pobierania, płyty nagrane z dźwiękiem, płyty nagrane z obrazami, płyty [nagrania dźwiękowe], pobieralne broszury elektroniczne,
pobieralne nagrania dźwiękowe, podcasty, podcasty do pobrania,
podręczniki szkoleniowe w formie programu komputerowego, publikacje elektroniczne, publikacje elektroniczne, do pobrania, publikacje elektroniczne [ładowalne], publikacje elektroniczne zarejestrowane na nośnikach komputerowych, publikacje elektroniczne
do pobrania w postaci magazynów, publikacje tygodniowe ładowalne w postaci elektronicznej z Internetu, środki edukacyjne do pobrania, terminarze i organizery do pobrania, które można wydrukować,
tygodniowe publikacje w formie elektronicznej do pobrania z Internetu, videocasty, wstępnie nagrane filmy, wstępnie nagrane taśmy
audio, elektroniczne terminarze osobiste, elektroniczne organizery,
elektroniczne notatniki, interaktywne tablice elektroniczne, futerały
na elektroniczne notesy, notesy elektroniczne, notatniki [elektroniczne], organizery cyfrowe, audiowizualne urządzenia dydaktyczne
[do nauczania], roboty edukacyjne, stoiska do przeprowadzania badań, stoiska do przeprowadzania testów, urządzenia do diagnozy
[w celach naukowych], urządzenia do nauczania, urządzenia do symulacji, urządzenia dydaktyczne i instruktażowe, urządzenia i przyrządy badawcze, urządzenia i przyrządy do nauczania, urządzenia
i przyrządy szkoleniowe i dydaktyczne, 16 indeksy, skorowidze, kalendarze kieszonkowe, kalendarze drukowane, kalendarze na biurko,
kalendarze ścienne, kalendarze wskazujące dzień tygodnia, kartki
papieru do robienia notatek, kartki do notowania, kartki do korespondencji, etykiety wysyłkowe, etykiety z papieru, identyfikatory
[artykuły biurowe], bloki do pisania, bloki [artykuły papiernicze],
agendy, arkusze papieru [artykuły papiernicze], bloczki notatnikowe,
bloczki do zapisywania, bloczki do pisania, bloczki do notowania,
bloki papierowe, czyste dzienniki, czyste flipcharty, długopisy kolorowe, karty z nazwiskami, koperty [artykuły piśmienne] .koperty
do użytku biurowego, książki do podpisu, księgi gości, materiały
do pisania, materiały drukarskie i introligatorskie, materiały piśmienne, materiały szkoleniowe i instruktażowe, notatniki, notatniki [notesy],notatniki samoprzylepne, notatniki ilustrowane, notatniki w linie,
notesy, notesy [artykuły papiernicze], notesy kieszonkowe, okładki
na zeszyty ćwiczeń, okładki notatników, okładki, obwoluty [artykuły
papiernicze], oprawki na zdjęcia lub obrazy, oprawy do zdjęć i obrazów wykonane z papieru, oprawy do zdjęć i obrazów wykonane
z tektury, organizery do użytku biurowego, organizery kieszonkowe,
organizery na biurko, organizery osobiste, organizery [stojaki] na notatki, pamiętniki, dzienniki, papier do korespondencji, papier do kopiowania, papier do pisania [listowy], papier firmowy, papier listowy,
papierowe artykuły piśmienne, papierowe materiały biurowe, papierowe identyfikatory imienne, papierowe etykietki identyfikacyjne,
plakietki papierowe, podkładki na biurko, podkładki na biurko z kalendarzem, pojemniki na karteczki do notowania, pojemniki na korespondencję, przegródki, przekładki do dokumentów, przekładki
do zeszytów, przyborniki biurkowe, przyborniki na biurko, przylepne
kartki na notatki, samoprzylepne etykiety drukowane, segregatory
[artykuły biurowe], segregatory do prezentowania, segregatory
do użytku w biurze, segregatory na listy, segregatory na luźne kartki,
skoroszyty do dokumentów, skoroszyty i segregatory, skorowidze,
szkicowniki, tablice na notatki [artykuły biurowej, tablice z kartkami
do prezentacji [flipchart], teczki do użytku biurowego, teczki [artykuły papiernicze], teczki na dokumenty [artykuły biurowe], teczki
na dokumenty będące artykułami papierniczymi, teczki papierowe
[artykuły papiernicze], teczki papierowe na dokumenty, terminarze,
terminarze kieszonkowe, terminarze miesięczne, terminarze na biurko, terminarze roczne, terminarze ścienne, terminarze tygodniowe,
zakładki do książek, zakładki, zeszyty do pisania, 41 publikacja czasopism, publikacja broszur, pisanie i publikowanie tekstów, innych niż
teksty reklamowe, multimedialne wydania publikacji elektronicz-
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nych, multimedialne wydania gazet, multimedialne wydania magazynów, multimedialne wydania czasopism, elektroniczna publikacja
tekstów i druków innych niż reklamowe, w Internecie, edycja druków
zawierających obrazy i zdjęcia innych niż do celów reklamowych, publikacja kalendarzy, publikacja kalendarzy imprez, publikacja i redagowanie książek, publikacja i redagowanie materiałów drukowanych, publikacja gazet elektronicznych on-line, publikacja materiałów
edukacyjnych, publikacja książek i czasopism elektronicznych on-line (nie do pobrania), publikacja materiałów dostępnych za pośrednictwem baz danych lub Internetu, publikacja podręczników użytkownika, publikacja prac naukowych, publikacja treści redakcyjnych
stron dostępnych za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej,
publikowanie czasopism elektronicznych, publikowanie czasopism
internetowych, publikowanie czasopism w postaci elektronicznej
w Internecie, publikowanie dydaktycznych materiałów edukacyjnych, publikowanie drukowanych materiałów edukacyjnych, publikowanie książek, czasopism, publikowanie książek edukacyjnych,
publikowanie podręczników, publikowanie podręczników szkoleniowych, publikowanie podręczników dotyczących zarządzania biznesowego, publikowanie tekstów edukacyjnych, publikowanie tekstów,
udostępnianie publikacji elektronicznych on-line (nie do pobrania),
tworzenie [opracowywanie] podcastów. tworzenie [opracowywanie]
treści edukacyjnych do podcastów, redagowanie tekstów pisanych,
udostępnianie publikacji on-line, udostępnianie publikacji elektronicznych, usługi dziennikarskie, usługi publikacji, usługi w zakresie
publikowania on-line, usługi wydawnicze, usługi wydawnicze w zakresie książek i czasopism, usługi wydawnicze (w tym elektroniczne
usługi wydawnicze), usługi wydawnicze w zakresie tekstów elektronicznych, wydawanie audiobooków, wydawanie biuletynów, wydawanie czasopism i książek w postaci elektronicznej, wydawanie gazet, wydawanie czasopism, montaż filmów, prezentacja nagra wideo,
montaż [obróbka] tam wideo, produkcja filmów szkoleniowych, produkcja filmów w celach edukacyjnych, produkcja edukacyjnych nagrań dźwiękowych i wideo, produkcja szkoleniowych filmów wideo,
produkcja taśm wideo do użytku firmowego podczas szkoleń edukacyjnych z zarządzania, udostępnianie obiektów i sprzętu do nagrań,
udostępnianie obiektów i sprzętu do studia nagrań, usługi edycji wideo na potrzeby realizacji imprez, usługi studiów nagrań, filmowych,
wideo i telewizyjnych, usługi studiów nagrań w zakresie produkcji
dysków z dźwiękiem, montaż filmów, opracowywanie sprawozdań
w zakresie nauczania, produkcja edukacyjnych nagrań dźwiękowych
i wideo, produkcja edukacyjnych programów telewizyjnych, produkcja filmów szkoleniowych, produkcja filmów w celach edukacyjnych,
edukacja zawodowa dla młodych ludzi, kursy korespondencyjne dotyczące inwestowania, kursy szkoleniowe w dziedzinie zarządzania,
kursy szkoleniowe w dziedzinie finansów, opracowywanie kursów
edukacyjnych i egzaminów, ocena orientacji zawodowej, organizacja
i przeprowadzanie seminariów szkoleniowych, organizacja i przeprowadzanie kursów edukacyjnych, organizowanie i prowadzenie
warsztatów [szkolenie], organizowanie i prowadzanie konferencji
edukacyjnych, organizowanie i prowadzenie warsztatów szkoleniowych, organizowanie i prowadzanie sympozjów naukowych, organizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie i prowadzenie
kolokwiów, organizowanie i prowadzenie sympozjów, organizowanie i prowadzenie targów do celów akademickich, organizowanie
i prowadzenie wykładów w celach szkoleniowych, organizowanie
kursów szkoleniowych, organizowanie prezentacji do celów edukacyjnych, organizowanie programów o szkoleniowcach, organizowanie seminariów, organizowanie seminariów dotyczących szkoleń,
organizowanie seminariów dotyczących edukacji, organizowanie
seminariów edukacyjnych, organizowanie szkoleń biznesowych, organizowanie szkoleń handlowych, organizowanie wykładów, organizowanie warsztatów, organizowanie warsztatów zawodowych i kursów szkoleniowych, organizowanie wystaw do celów edukacyjnych,
planowanie seminariów w celach edukacyjnych, produkcja materiałów kursowych rozprowadzanych na kursach zarządzania, produkcja
materiałów kursowych rozprowadzanych na kursach zawodowych,
produkcja materiałów kursowych rozprowadzanych na profesjonalnych kursach, produkcja materiałów kursowych rozprowadzanych
na wykładach zawodowych, produkcja materiałów kursowych rozprowadzanych na seminariach zawodowych, produkcja materiałów
kursowych rozprowadzanych na wykładach z zarządzania, prowadzenie kursów edukacyjnych z zakresu biznesu, prowadzenie kursów
dotyczących zarządzania działalnością gospodarczą, prowadzenie
kursów edukacyjnych dotyczących zarządzania działalnością gospo-
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darczą, prowadzenie kursów edukacyjnych, prowadzenie seminariów szkoleniowych, prowadzenie warsztatów edukacyjnych w dziedzinie biznesu, przygotowywanie kursów edukacyjnych
i egzaminów, szkolenia w dziedzinie biznesu, szkolenia w zakresie
kwalifikacji zawodowych, szkolenia w zakresie umiejętności biznesowych, trening umiejętności zawodowych, udostępnianie materiałów
egzaminacyjnych i testów, udostępnianie obiektów i sprzętu do prowadzenia szkoleń, udostępnianie obiektów i sprzętu do celów edukacyjnych, udzielanie informacji edukacyjnych on-line z komputerowej bazy danych lub za pośrednictwem Internetu, usługi doradcze
w zakresie edukacji, usługi doradcze w zakresie szkoleń komputerowych, usługi edukacji biznesowej, usługi dotyczące edukacji technologicznej, usługi edukacyjne dla dorosłych dotyczące zarządzania,
usługi edukacyjne dla dorosłych dotyczące handlu, usługi edukacyjne dla kadry kierowniczej, usługi edukacyjne dotyczące zarządzania,
usługi edukacyjne w zakresie szkoleń biznesowych, usługi konsultacyjne w zakresie edukacji biznesowej, usługi konsultacyjne związane
ze szkoleniami pracowników, usługi nauczania związane z pomocą
biznesową, usługi szkoleniowe dotyczące marketingu w handlu detalicznym, usługi szkoleniowe lub edukacyjne w dziedzinie life coachingu, usługi trenerskie, usługi w zakresie szkoleń handlowych,
usługi w zakresie szkolenia zawodowego, zapewnianie kursów szkoleniowych na temat zarządzania biznesowego, zapewnianie kursów
szkoleniowych w zakresie zarządzania technologią informacyjną,
zapewnianie szkoleń doskonalenia umiejętności zawodowych, produkcja programów dźwiękowych, produkcja nagrań dźwiękowych,
produkcja nagrań dźwiękowych i/lub wideo, produkcja filmów szkoleniowych, edycja nagrań audio, produkcja szkoleniowych filmów
wideo, realizacja nagrań audiowizualnych, usługi studiów nagrań
dźwiękowych, usługi w zakresie nagrań fonicznych, świadczenie
usług w zakresie tłumaczeń, usługi w zakresie tłumaczeń ustnych
i pisemnych, usługi rezerwacji biletów na atrakcje i wydarzenia edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, szkoły [edukacja], udostępnianie
publikacji elektronicznych, nie do pobrania.

(111) 333441
(220) 2020 02 03
(151) 2020 10 14
(441) 2020 06 01
(732) MEDISEPT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Konopnica (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) iyo+
(540)

(210) 509725

(591) biały, granatowy, jasnoniebieski
(531) 27.05.01, 29.01.13, 24.13.01, 26.04.01, 26.04.18
(510), (511) 3 mydła, środki do mycia, czyszczenia, szorowania i polerowania, kosmetyki, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, zapachowe środki odświeżające powietrze, środki do polerowania podłóg i mebli, 5 środki sanitarne do celów medycznych, płyny
do dezynfekcji rąk, nóg, skóry, powierzchni i narzędzi, chusteczki
nasączone płynami do dezynfekcji, środki odkażające, w tym środki
odkażające w postaci żelów, płynów i sprayów, spraye do dezynfekcji rąk, stóp, skóry, powierzchni i narzędzi, środki do zwalczania robactwa, insektycydy, fungicydy, antyseptyki, środki bakteriobójcze,
produkty biobójcze, detergenty do celów medycznych, środki dezynfekcyjne, środki antyseptyczne o działaniu profilaktycznym, produkty chemiczne do celów medycznych o działaniu profilaktycznym,
produkty farmaceutyczne, suplementy diety, substancje dietetyczne
do celów medycznych, dermokosmetyki do celów leczniczych, mydła antybakteryjne, mydła dezynfekujące, odświeżacze powietrza.
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(111) 333442
(220) 2020 02 03
(210) 509729
(151) 2020 10 09
(441) 2020 03 16
(732) BROWARY ŁÓDZKIE SPÓŁKA AKCYJNA, Łódź (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) 1867 Dandy’s
(540)
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(510), (511) 30 lody, jogurty mrożone (jako lody), lody sorbetowe, desery z udziałem lodów, galaretki owocowe (jako słodycze), ciastka,
jadalne ozdoby do ciast I lodów, wyroby cukiernicze.

(111) 333445
(220) 2020 02 03
(151) 2020 10 12
(441) 2020 05 18
(732) TRADE HOME SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TEXTILE4HOME T4H
(540)

(210) 509734

(531) 26.04.06, 26.04.17, 27.05.01
(510), (511) 32 napoje bezalkoholowe, piwo i produkty piwowarskie,
napoje na bazie piwa, ekstrakty chmielu do produkcji piwa, napoje
bezalkoholowe o smaku piwa, kwas chlebowy [napoje bezalkoholowe], drinki na bazie piwa.
(111) 333443
(220) 2020 02 03
(210) 509730
(151) 2020 10 09
(441) 2020 03 16
(732) STELMACH BARBARA, STELMACH KAMIL ETERNO SPÓŁKA
CYWILNA, Pruszków (PL)
(540) (znak słowny)
(540) JAMONEZ
(510), (511) 29 mięso, ryby, drób, dziczyzna, ekstrakty mięsne, konserwowane, mrożone, suszone i gotowane owoce i warzywa, galaretki, dżemy, kompot, jaja, mleko, produkty mleczne, oleje i tłuszcze
jadalne, owoce lukrowane, marmolada, chipsy owocowe. owoce
kandyzowane, owoce konserwowane, owoce w puszkach, warzywa
konserwowane, galaretki owocowe, sałatki owocowe, skórki owocowe, pikle, sałatki warzywne, przecier jabłkowy, przecier pomidorowy
[koncentraty], przekąski na bazie owoców, pulpa owocowa [miazga
owocowa], soki roślinne do gotowania, warzywa w puszkach, kiszone warzywa [kimchi], kapusta kwaszona, grzyby konserwowane,
hummus [pasta z ciecierzycy], guacamole [pasta z awokado], spożywczy olej kokosowy, spożywczy olej sezamowy, łój spożywczy,
margaryna, masło, masło arachidowe, masło kakaowe, masło kokosowe, olej i tłuszcz kokosowy [do celów spożywczych], olej palmowy jadalny, olej rzepakowy jadalny, olej słonecznikowy do celów
spożywczych, olej sojowy spożywczy, olej z oliwek jadalny, pasta
z cukinii, pasta z owoców tłoczonych, pasty rybne, pasty warzywne,
pasta z owoców, smalec, produkty serowarskie, ser twarogowy, biały ser z chudego mleka [quark], tempeh, kotlety sojowe,tahini [pasta
z ziarna sezamowego], tahine (danie z przygotowanego mięsa, ryby
lub jarzyn), tofu, yuba [skórka z tofu], kotlety z tofu, fermentowane
tofu, tofu z soi, przekąski na bazie tofu, pasty mięsne (w tym pasztety, smalec), pasztet warzywny, 30 sos sojowy, sosy [przyprawy], sosy
owocowe, sosy pomidorowe, sosy sałatkowe, pesto [sos], chutney
[ostry, gęsty sos], keczup, musztarda, mięsne sosy, musy deserowe,
musy czekoladowe, pasty czekoladowe do smarowania zawierające
orzechy, majonez, majonez wegański, imitacja majonezu, sosy na bazie majonezu, pasty do smarowania na bazie majonezu.
(111) 333444
(220) 2020 02 03
(210) 509733
(151) 2020 10 12
(441) 2020 04 06
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI LODÓW KORAL JÓZEF
KORAL SPÓŁKA JAWNA, Limanowa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TOP GUM
(540)

(591) ciemnoniebieski, czerwony, żółty
(531) 01.01.02, 29.01.13, 27.05.01

(591) ciemnobrązowy, jasnobrązowy, beżowy
(531) 26.04.01, 26.13.25, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 20 poduszki dekoracyjne, poduszki ozdobne, poduszki,
poduszki na krzesła, 21 rękawice kuchenne, rękawice do piecyków,
rękawice do piekarnika [rękawice kuchenne], 24 zasłony, zasłony
okienne, zasłony tekstylne, zasłony (kotary), zasłony zaciemniające, zasłony gotowe, poszewki na poduszki, poszewki na poduszki
do spania, ozdobne poszewki na poduszki, poszewki na kołdry, poszewki na poduszki [poszwy na poduszki], pokrowce na poduszki,
bieżniki stołowe, bieżniki stołowe niepapierowe, bieżniki [tekstylne]
na blaty stołowe, bieżniki stołowe z materiałów tekstylnych, bieżniki
stołowe tekstylne, serwetki tekstylne, serwetki z materiału, serwetki
tekstylne [bielizna stołowa], ozdobne serwetki z materiału, obrusy
tekstylne, obrusy, obrusy z materiałów tekstylnych) nietkanych, tiul,
narzuty trykotowe, koce na kanapę, kocyki dziecięce, koce bawełniane, koce do łóżeczek dziecięcych, 25 fartuchy, fartuchy [odzież],
fartuchy [kamizelki] zakładane przez głowę, 28 zabawki pluszowe,
zabawki wypchane, zabawki z tkanin.
(111) 333446
(220) 2020 02 03
(151) 2020 10 12
(441) 2020 04 20
(732) TERG SPÓŁKA AKCYJNA, Złotów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GOLDENLine
(540)

(210) 509738

(531) 27.05.01
(510), (511) 9 akumulatory/baterie do kamer i komputerów, baterie/
akumulatory do deskorolek elektrycznych, akumulatory do pojazdów,
w tym jednośladów, akumulatory, elektryczne, do pojazdów, elektryczne akumulatory do zasilania pojazdów elektrycznych, zasilacze
sieciowe (baterie), baterie akumulatorowe, ładowalne baterie elektryczne, baterie do ponownego ładowania, urządzenia do nieprzerywalnego zasilania elektrycznego (baterie), akumulatory i akumulatorki
do ponownego naładowania, baterie zapłonowe, baterie litowe, baterie jonowe, baterie litowo-jonowe, baterie anodowe, baterie akumulatorowe litowe, urządzenia technologii informacyjnej i audiowizualne,
multimedialne i fotograficzne, sprzęt do komunikacji, ładowarki, banki
energii, przenośne ładowarki, zasilacze mobilne, ładowarki do zasilaczy, zasilacze przenośne, mini głośniki, baterie zapasowe (powerbanki), ładowarki do baterii zewnętrznych, akumulatorki do przenośnych
urządzeń elektronicznych, kieszonkowe urządzenia Wi-Fi i akumulujące energię, zewnętrzne baterie do telefonów komórkowych i baterie

Nr 5/2021

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

zewnętrzne, urządzenia zasilające do komputerów i innych urządzeń
elektronicznych, zestawy baterii, przenośne ładowarki (powerbank)
do smartfonów i tabletów, zasobniki energii (dodatkowe akumulatory
do zaopatrzenia urządzeń przenośnych w prąd), akumulatory do telefonów, komputerów, podręcznych komputerów i tabletów, sprzęt
do zapewnienia wysokiej jakości energii, części i akcesoria do telefonów komórkowych, indukcyjne ładowane, elektryczne i/lub elektroniczne urządzenia, mianowicie mobilne akumulatory elektryczne,
urządzenia do zdalnego sterowania, mobilne akumulatory elektryczne, mobilne urządzenia końcowe, odtwarzacze mp3, odtwarzacze
mp4, zestawy słuchawkowe, głośniki, głośniki z technologią bluetooth, akcesoria do smartfonów, utrwalone na nośnikach informacje
i dane, urządzenia audio, kable do przewodzenia sygnału dla urządzeń
informatycznych, audio-video i telekomunikacji, aparatura, urządzenia
i kable do zastosowania w elektryce, kable elektryczne do przesyłania
dźwięków i obrazów, kable telekomunikacyjne, kable i przewody elektryczne, elektroniczne, połączeniowe, pomiarowe, rozruchowe, startowe, uruchamiające, kable audio, kable USB, kable do mikrofonów,
kable do modemów, kable elektryczne pośrednie, elektryczne kable
interfejsowe, kable do komputerów i do drukarek, kable do baterii, kable do anten, kable do głośników, kable zasilające, elektryczne kable
połączeniowe, kable optyczne (światłowody), kable do instrumentów
muzycznych, kable do transmisji danych, kable do przekaźników radiowych, przewody świetlne USB, przewody do USB, przewody do przekazu sygnałów optycznych, ładowarki, ładowarki USB, ładowarki
bezprzewodowe, sieciowe, ładowarki do akumulatorów, ładowarki
do baterii, ładowarki baterii elektrycznych, ładowarki do joysticków,
smartfonów, ładowarki do telefonów komórkowych, ładowarki baterii do użytku z telefonami, ładowarki do telefonów komórkowych,
do użytku w pojazdach, klawiatury komputerowe, peryferyjne urządzenia komputerowe, komputerowe karty sieciowe, szeregowe porty
komputerowe, równoległe porty komputerowe, komputerowe urządzenia sterujące, chipy komputerowe, myszki komputerowe, moduły
komputerowe, rysiki komputerowe, podzespoły komputerowe, obudowy komputerowe, interfejsy komputerowe, komputerowe monitory ekranowe, programy komputerowe, zapisane oprogramowanie
komputerowe, bezprzewodowe peryferia komputerowe, komputerowe stacje robocze, komputerowe stacje dokujące, pamięci komputerowe, podkładki pod myszy komputerowe, programy komputerowe
do gier, sprzęt do telefonii komputerowej, terminale komputerowe,
programy komputerowe (oprogramowanie do pobrania), pobieralne
oprogramowanie komputerowe do transmisji danych, do zarządzania
informacjami, do transmisji informacji, użytkowe programy komputerowe do pobrania, urządzenia komputerowe do magazynowania danych, karty magnetyczne stanowiące oprogramowanie komputerowe,
kartridże do gier komputerowych (oprogramowanie komputerowe),
urządzenia komputerowe do zdalnego odczytu mierników, urządzenia komputerowe do noszenia na nadgarstku, moduły sprzętu komputerowego do użytku w urządzeniach elektronicznych korzystających
z Internetu przedmiotu, komputerowe karty sieciowe LAN do podłączania przenośnych urządzeń komputerowych do sieci komputerowych, komputery i sprzęt komputerowy, tablety, notbooki, laptopy,
monitory, dyski twarde, klawiatury (radiowe, bluetooth, kablowe), myszy (radiowe, bluetooth, kablowe), karty komputerowe, w szczególności karty graficzne i karty interfejsowe, karty pamięci, modemy, a także
złożone z nich instalacje komputerowe, komputerowe połączenia wtykowe, karty rozszerzeń, pąmięci USB, pokrowce na komputery, części,
akcesoria i pojedyncze elementy do towarów zawarte w tej klasie.

(111) 333447
(220) 2020 02 03
(151) 2020 10 09
(441) 2020 03 16
(732) COMPAGNIE GERVAIS DANONE, Paryż (FR)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DANONE HiPRO
(540)

(591) biały, czarny, czerwony, srebrny, szary
(531) 26.11.01, 27.05.01, 29.01.15

(210) 509743
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(510), (511) 29 mleko, produkty mleczne i ich substytuty, mleko
w proszku, żelatynizowane mleko aromatyzowane, maślanki, bita
śmietana, desery na bazie mleka, jogurty, jogurty pitne, ser twarogowy, napoje zawierające głównie mleko lub produkty mleczne,
napoje mleczne głównie zrobione z mleka, napoje mleczne zawierające owoce, fermentowane produkty mleczne naturalne lub aromatyzowane, substytuty mleka pochodzenia roślinnego, substytuty
produktów mlecznych zrobione z roślin lub orzechów, napoje owocowe lub warzywne składające się głównie z produktów mlecznych,
zawierające głównie produkty mleczne, musy i sosy owocowe, owoce gotowane, przeciery owocowe.

(111) 333448
(220) 2020 02 03
(210) 509744
(151) 2020 10 09
(441) 2020 03 23
(732) TYSLER ROBERT, Bydgoszcz (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BRACIA TYSLER NIERUCHOMOŚCI tradycja od 1922
(540)

(591) bordowy
(531) 02.03.01, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.07
(510), (511) 36 pośrednictwo w obrocie nieruchomościami.
(111) 333449
(220) 2020 02 03
(210) 509749
(151) 2020 10 09
(441) 2020 03 16
(732) STELMACH BARBARA, STELMACH KAMIL ETERNO SPÓŁKA
CYWILNA, Pruszków (PL)
(540) (znak słowny)
(540) SMALOWIDŁO
(510), (511) 29 mięso, ryby, drób, dziczyzna, ekstrakty mięsne, konserwowane, mrożone, suszone i gotowane owoce i warzywa, galaretki, dżemy, kompoty, jaja, mleko, produkty mleczne, oleje i tłuszcze jadalne, owoce lukrowane, marmolada, chipsy owocowe, owoce
kandyzowane, owoce konserwowane, owoce w puszkach, warzywa
konserwowane, galaretki owocowe, sałatki owocowe, skórki owocowe, pikle, sałatki warzywne, przecier jabłkowy, przecier pomidorowy
[koncentraty], przekąski na bazie owoców, pulpa owocowa [miazga
owocowa], soki roślinne do gotowania, warzywa w puszkach, kiszone warzywa [kimchi], kapusta kwaszona, grzyby konserwowane,
hummus [pasta z ciecierzycy], guacamole [pasta z awokado], spożywczy olej kokosowy, spożywczy olej sezamowy, łój spożywczy,
margaryna, masło, masło arachidowe, masło kakaowe, masło kokosowe, olej i tłuszcz kokosowy [do celów spożywczych], olej palmowy jadalny, olej rzepakowy jadalny, olej słonecznikowy do celów
spożywczych, olej sojowy spożywczy, olej z oliwek jadalny, pasta
z cukinii, pasta z owoców tłoczonych, pasty rybne, pasty warzywne,
pasta z owoców, smalec, produkty serowarskie, ser twarogowy, biały
ser z chudego mleka [quark], tempeh, kotlety sojowe, tahini [pasta
z ziarna sezamowego], tajine (danie z przygotowanego mięsa, ryby
lub jarzyn), tofu, yuba [skórka z tofu], kotlety z tofu, fermentowane
tofu, tofu z soi, przekąski na bazie tofu, pasty mięsne (w tym pasztety, smalec), pasztet warzywny, 30 sos sojowy, sosy [przyprawy], sosy
owocowe, sosy pomidorowe, sosy sałatkowe, pesto [sos], chutney
[ostry, gęsty sos], keczup, musztarda, mięsne sosy, musy deserowe,
musy czekoladowe, pasty czekoladowe do smarowania zawierające
orzechy, majonez, majonez wegański, imitacja majonezu, sosy na bazie majonezu, pasty do smarowania na bazie majonezu.
(111) 333450
(151) 2020 10 12

(220) 2020 02 03
(441) 2020 04 06

(210) 509750
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(732) PERSONAL PR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Skillers Academy
(510), (511) 35 administrowanie dotyczące marketingu, analiza reakcji na reklamę i badania rynkowe, analiza trendów marketingowych,
analiza w zakresie marketingu, analizy w zakresie reklamy, badania rynku i badania marketingowe, badania w dziedzinie strategii
marketingowych, badania w zakresie public relations, doradztwo
w dziedzinie public relations, doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych public relations, doradztwo marketingowe w zakresie mediów społecznościowych, doradztwo, konsultacje i pomoc
w zakresie reklamy, marketingu i promocji, dostarczanie informacji
marketingowych za pośrednictwem stron internetowych, dostarczanie informacji marketingowych, dystrybucja reklam i ogłoszeń
handlowych, kampanie marketingowe, kompilacja ogłoszeń reklamowych do użytku w Internecie, kompilacja, produkcja i rozpowszechnianie materiałów reklamowych, marketing ukierunkowany,
opracowywanie i wdrażanie strategii marketingowych na rzecz innych, opracowywanie kampanii promocyjnych, organizacja i przeprowadzanie imprez reklamowych, organizacja i przeprowadzanie
wydarzeń marketingowych, planowanie strategii marketingowych,
pomoc w zakresie marketingu, pomoc w zarządzaniu przedsiębiorstwami handlowymi w zakresie public relations, profilowanie konsumentów do celów komercyjnych lub marketingowych, promocja,
reklama i marketing stron internetowych on-line, przygotowywanie
kampanii reklamowych, przygotowywanie planów marketingowych,
publikowanie materiałów reklamowych, reklama online za pośrednictwem komputerowej sieci komunikacyjnej, reklama poprzez przesyłanie materiałów reklamowych online dla osób trzecich poprzez
elektroniczne sieci komunikacyjne, rozpowszechnianie materiałów
w zakresie reklamy, marketingu i publicity, umieszczanie reklam,
usługi komunikacji korporacyjnej, usługi reklamowe i marketingowe świadczone za pomocą mediów społecznościowych, usługi reklamowe służące tworzeniu tożsamości korporacyjnej i tożsamości
marki, usługi reklamowe, promocyjne i marketingowe, usługi relacji
z mediami, usługi rozpowszechniania materiałów reklamowych, wynajmowanie wszelkich materiałów promocyjnych i służących do prezentacji marketingowych.
(111) 333451
(220) 2020 02 13
(210) 510003
(151) 2020 10 14
(441) 2020 06 01
(732) WALASEK MARCIN APS, Tarnowskie Góry (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Dental Tree PROFESJONALNY GABINET
(540)

(591) czerwony, biały, czarny, zielony
(531) 01.01.02, 01.01.13, 05.01.16, 05.01.05, 27.05.01, 27.05.24, 29.01.14
(510), (511) 10 pokrowce na zagłówki foteli dentystycznych, medyczna odzież ochronna, 16 artykuły biurowe [z wyjątkiem mebli],
broszury, etykiety z papieru lub kartonu, formularze [blankiety, druki], identyfikatory [artykułu biurowe], kalendarze, kasetki na biurko
na materiały biurowe [artykuły biurowe], klamerki, klipsy do papieru,
materiały drukowane, materiały piśmienne, nalepki, naklejki [materiały piśmienne], notatniki [notesy], papier higieniczny, publikacje drukowane, rejestry, księgi główne [książki], podkładki twarde
z klipsem, ręczniki do twarzy papierowe, segregatory na luźne kartki,
skoroszyty do dokumentów, śliniaki papierowe, tacki dentystyczne
jednorazowego użytku, papierowe podkładki na tacki dentystyczne,
teczki z notatnikiem i przyborami do pisania [artykuły papiernicze],
teczki z gumką, torby papierowe do użytku przy sterylizacji narzędzi
medycznych, 21 kubki z papieru lub tworzyw sztucznych, 25 koszulki
polo, t-shirty.

Nr 5/2021

(111) 333452
(220) 2020 02 19
(210) 510338
(151) 2020 10 14
(441) 2020 05 18
(732) SZYMAŃSKI ADAM PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWOUSŁUGOWE ADAX, Białystok (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) naleśniki jak SMOK
(540)

(591) czerwony, czarny, szary
(531) 27.05.01, 27.05.04, 27.05.22, 27.05.03, 29.01.13
(510), (511) 30 ciasta, ciasto w proszku, naleśniki, makarony, pizze,
placki, potrawy na bazie mąki, sosy, 43 usługi barowe, bar szybkiej
obsługi, kawiarnie, catering, przygotowywanie dań na zamówienie
oraz ich dostawa, restauracje, puby, hotele, pensjonaty, motele.
(111) 333453
(220) 2020 02 24
(210) 510524
(151) 2020 10 14
(441) 2020 05 18
(732) ŻEGLIŃSKI PRZEMYSŁAW, Wrocław (PL)
(540) (znak słowny)
(540) paysperience
(510), (511) 9 aplikacje mobilne, aplikacje mobilne dotyczące spraw finansowych, aplikacje mobilne dotyczące obsługi transakcji finansowych, aplikacje mobilne dotyczące usług płatniczych, aplikacje komputerowe do pobrania, aplikacje do pobrania na smartfony, programy
komputerowe, oprogramowanie komputerowe [programy], programy
komputerowe do pobrania, programy komputerowe dotyczące spraw
finansowych, oprogramowanie komputerowe dotyczące obsługi
transakcji finansowych, oprogramowanie komputerowe dotyczące
usług płatniczych, programy komputerowe i aplikacje mobilne umożliwiające pośrednictwo w płatnościach, aplikacje do pobrania do użytku z telefonami komórkowymi, karty kredytowe, karty kodowane,
oprogramowanie do zarządzania finansami, oprogramowanie komputerowe dotyczące archiwalnych informacji finansowych, terminale
komputerowe do celów bankowych zapisane oprogramowanie komputerowe do zarządzania finansami, systemy przetwarzania danych
dotyczących spraw finansowych, 36 działalność finansowa, działalność monetarna, izby rozrachunkowe (finansowe), usługi wymiany
walut, usługi płatnicze, bankowość on-line, bankowość mobilna, doradztwo w sprawach finansowych, informacje finansowe, przetwarzanie płatności dokonanych za pomocą kart debetowych, przetwarzanie
płatności dokonanych za pomocą kart kredytowych, transakcje finansowe, transfer elektroniczny środków pieniężnych, pośrednictwo
w usługach finansowych, pośrednictwo w wypłacaniu i przyjmowaniu
pieniędzy, ubezpieczenia, usługi zarządzania majątkiem nieruchomym dotyczące transakcji w zakresie nieruchomości, usługi bankowe,
usługi finansowe, usługi inwestycyjne, telefoniczne udzielanie informacji odnośnie konta bankowego usługi bankowe związane z transferem funduszy z kont bankowych, usługi depozytów pieniężnych, lokowanie funduszy, inwestowanie funduszy, udzielanie kredytów,
organizowanie kredytów, usługi kredytowe, pożyczki, usługi dotyczące kart bankowych, kart kredytowych, kart debetowych i elektronicznych kart płatniczych, usługi ubezpieczeniowe, ubezpieczeniowe
usługi brokerskie, usługi agencyjne w zakresie dodatkowych zabezpieczeń, udzielanie informacji finansowych, udzielanie informacji inwestycyjnych, informacja o ubezpieczeniach, doradztwo inwestycyjne, doradztwo finansowe i ubezpieczeniowe, zarządzanie finansami,
analizy finansowe, prognozy finansowe, usługi bankowości elektronicznej, sporządzanie raportów finansowych, przygotowywanie analiz
finansowych, dostarczanie skomputeryzowanej informacji finansowej,
usługi związane z dokonywaniem transakcji finansowych, usługi w zakresie płatności zdalnych, usługi w zakresie elektronicznych płatności,
usługi w zakresie administrowania płatności, elektroniczna bankowość poprzez globalną sieć komputerową [bankowość internetowa],
usługi finansowe świadczone przez telefon i za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej lub Internetu, usługi pośrednictwa finanso-
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wego, pośrednictwo walutowe, pośrednictwo ubezpieczeniowe, pośrednictwo inwestycyjne, bankowość hipoteczna i pośrednictwo
hipoteczne, usługi finansowe, pieniężne i bankowe, wydawanie kart
przedpłaconych i bonów, pożyczanie pod zastaw, informacja finansowa, usługi doradcze i konsultingowe w zakresie finansów, przelewy
i transakcje finansowe oraz usługi płatnicze, transakcje dewizowe,
transakcje gotówkowe i transakcje walutowe, doradztwo dotyczące
usług pożyczkowych, doradztwo dotyczące usług związanych
ze zwrotem pożyczek, doradztwo finansowe dotyczące rozliczeń, gromadzenie informacji finansowych, informacje finansowe dostarczane
za pomocą środków elektronicznych, informacje finansowe dostarczane za pośrednictwem komputerowych baz danych, komputerowe
usługi informacyjne dotyczące zarządzania finansami, monitorowanie
portfeli finansowych, przetwarzanie informacji finansowych, rozliczanie czeków [clearing], skomputeryzowane usługi dotyczące danych finansowych, skomputeryzowane usługi doradztwa finansowego,
skomputeryzowane usługi informacyjne związane z działalnością bankową, skomputeryzowane usługi w zakresie informacji finansowej,
sporządzanie oraz analiza raportów finansowych, udzielanie informacji dotyczących usług finansowych, udzielanie informacji finansowych
przez terminale komputerowe, usługi doradcze w zakresie finansów
osobistych, usługi doradztwa finansowego na rzecz osób fizycznych,
usługi doradztwa finansowego na rzecz przedsiębiorstw, usługi informacyjne dotyczące finansów, świadczone on-line z komputerowej
bazy danych lub Internetu, usługi informacyjne dotyczące zautomatyzowanego opłacania rachunków, usługi w zakresie planowania finansów osobistych, usługi w zakresie informacji finansowych związane
z osobami fizycznymi, usługi w zakresie informacji finansowych dla
instytucji finansowych dostarczane za pośrednictwem sieci komputerowych i przekazu satelitarnego, wystawianie wyciągów z konta, automatyczne opłacanie rachunków, dokonywanie transakcji finansowych,
elektroniczne transakcje debetowe, elektroniczny transfer środków finansowych dla biur podróży, elektroniczny transfer środków pieniężnych za pośrednictwem telekomunikacji, obsługa poleceń zapłaty,
obsługa płatności, odbiór płatności finansowych w domu, organizowanie transferu pieniędzy, pobieranie płatności, pośrednictwo w wypłacaniu i przyjmowaniu pieniędzy, przetwarzanie płatności dla stowarzyszeń budowlanych, przetwarzanie płatności na rzecz banków,
udostępnianie wielu opcji płatniczych za pośrednictwem terminali
elektronicznych, obsługiwanych samodzielnie przez klientów i zlokalizowanych w sklepach detalicznych, usługi bankowe opłacania rachunków przez telefon, usługi automatycznego transferu funduszy, usługi
bankowe związane z elektronicznym transferem funduszy, usługi finansowe związane z podejmowaniem i deponowaniem gotówki, usługi pobierania opłat elektronicznych, usługi portfela elektronicznego
(usługi w zakresie płatności), usługi płatności finansowych, usługi
w zakresie krajowych przelewów pieniędzy, usługi w zakresie obciążania [debetowania] rachunków, usługi w zakresie obciążania [debetowania] rachunków na zobowiązania, usługi w zakresie opłacania rachunków świadczone poprzez stronę internetową, usługi w zakresie
przesyłania pieniędzy, usługi w zakresie regulowania rachunków, usługi w zakresie świadczeń emerytalnych, zautomatyzowane usługi płatnicze, automatyczne usługi bankowe w celu wydawania reszty, przetwarzanie gotówki, udostępnianie bankomatów do podejmowania
pieniędzy, udostępnianie bankomatów do wpłacania pieniędzy, usługi finansowe związane z zapłatą gotówką, usługi w zakresie bankomatów, usługi w zakresie przekazów pieniężnych, wypłata gotówki, usługi realizacji płatności podatków, usługi związane z opodatkowaniem
płac, usługi przelewów pieniężnych przy użyciu kart elektronicznych,
usługi w zakresie kart rabatowych na cele kulturalne dla młodych ludzi,
usługi w zakresie kart rabatowych na cele rekreacyjne dla młodych ludzi, usługi w zakresie kart rabatowych na cele podróżnicze dla młodych ludzi, usługi związane z kartami gotówkowymi, doradztwo dotyczące pożyczek i usługi związane z uzyskiwaniem pożyczek,
organizacja pożyczek, kredyty handlowe, organizowanie pożyczek ratalnych, organizowanie pożyczek w celu zabezpieczania funduszy dla
osób trzecich, organizowanie sprzedaży ratalnej towarów, organizowanie udzielania kredytów handlowych, pośrednictwo w zakresie zakupu na raty, pożyczki firmowe, pożyczki ratalne, przygotowywanie
umów pożyczkowych, udzielanie pożyczek doraźnych, udzielanie pożyczek, udzielanie pożyczek indywidualnych, usługi dotyczące pożyczania i pożyczek, usługi brokerskie w zakresie kredytów, usługi konsultingowe dotyczące udzielania pożyczek, usługi kredytów
odnawialnych, usługi kredytowe w zakresie podróży, usługi kredytowe wykorzystywane do zakupu usług, usługi pożyczek dla konsumen-

81

tów, usługi pożyczek finansowych, usługi pożyczek finansowych
do celów osobistych, usługi pożyczek osobistych, usługi pożyczek odnawialnych, usługi zabezpieczania w zakresie gwarantowania pożyczek, usługi zarządzania w zakresie transakcji związanych z pożyczkami, dostarczanie informacji dotyczących faktoringu długów,
konsultacje dla klientów w zakresie organizacji spłat długów, pobieranie należności ze sprzedaży na kredyt, usługi doradztwa w zakresie
zadłużenia, administracja w zakresie przyjmowania depozytów, administrowanie finansami, bankowe usługi przyjmowania depozytów,
bankowość internetowa, bankowość kupiecka, bankowość telefoniczna, bankowość prywatna, finansowe usługi bankowe, finansowe usługi bankowe w zakresie wypłacania środków pieniężnych, finansowe
usługi bankowe w zakresie wpłacania środków pieniężnych, międzynarodowe usługi bankowe, obsługa kont depozytowych, obsługa zleceń stałych, planowanie i zarządzanie finansowe, pobieranie opłat komunalnych, pomoc finansowa, powiernictwo środków pieniężnych,
skomputeryzowane usługi bankowe, skomputeryzowane usługi finansowe, skomputeryzowane usługi finansowe dla przedsiębiorstw handlu detalicznego, sprawdzanie banknotów, sprawy monetarne, telefoniczne usługi bankowe, udostępnianie rachunków bieżących, usługi
bankowe i finansowe, usługi bankowości osobistej, usługi depozytowe, usługi bankowe świadczone dla szkół, świadczenie usług finansowych za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej lub Internetu,
usługi finansowe dla spółek, usługi finansowe dotyczące nabywania
mienia, usługi finansowe dotyczące sprzedaży mienia, usługi finansowe związane z działalnością gospodarczą, usługi finansowe związane
z podróżami, usługi finansowej bankowości osobistej, usługi informacyjne dotyczące rachunków bankowych, usługi monetarne, usługi
przechowywania w depozycie, usługi telegraficznych przekazów
[płatności], usługi zarządzania finansowego związane z instytucjami
bankowymi, usługi w zakresie rachunków bankowych, usługi w zakresie przyjmowania depozytów, usługi w zakresie przechowywania depozytów, usługi związane z podatkami [nie księgowość], zarządzanie
finansami dla firm, zarządzanie finansami przedsiębiorstw, zarządzanie finansowe rachunkami bieżącymi, zarządzanie finansowe rachunkami pieniężnymi, zarządzanie finansowe za pośrednictwem Internetu, zarządzanie finansowe związane z bankowością, wydawanie
bonów używanych jako pieniądze, usługi finansowe związane z dostarczaniem bonów na zakup towarów, wydawanie bonów wartościowych w związku z programami lojalnościowymi, emisja bonów na posiłki, emisja bonów wartościowych, usługa wymiany walut, usługi
pożyczkowe, płatności mobilne, 42 projektowanie systemów komputerowych, tworzenie programów komputerowych, tworzenie programów komputerowych dotyczących usług płatniczych i obsługi transakcji finansowych, tworzenie aplikacji mobilnych, tworzenie aplikacji
mobilnych dotyczących usług płatniczych i obsługi transakcji finansowych, konwersja danych lub dokumentów na formę elektroniczną,
monitoring systemów komputerowych przy użyciu dostępu zdalnego
oprogramowanie jako usługa, aktualizacja oprogramowania komputerowego, doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego,
instalacje oprogramowania komputerowego, konserwacja oprogramowania komputerowego, powielanie oprogramowania komputerowego, projektowanie oprogramowania komputerowego, wypożyczanie oprogramowania komputerowego, usługi doradcze w zakresie
technologii informacyjnej, opracowywanie rozwiązań aplikacji oprogramowania komputerowego, projektowanie aplikacji mobilnych,
konserwacja aplikacji mobilnych, aktualizacja aplikacji mobilnych, doradztwo w zakresie aplikacji mobilnych, badania naukowe, badania
techniczne, projektowanie techniczne, usługi naukowe i technologiczne, usługi badawczo-rozwojowe, projektowanie komputerów, projektowanie programów komputerowych, programowanie komputerów
i konserwacja programów komputerowych, opracowywanie programów do danych, badania dotyczące programów komputerowych,
projektowanie systemów informatycznych związanych z finansami,
projektowanie systemów przetwarzania danych, projektowanie i rozwój oprogramowania komputerowego, projektowanie i rozwój sprzętu komputerowego, rozwój sprzętu komputerowego, świadczenie
usług zabezpieczeń w zakresie sieci komputerowych, dostępu
do komputerów i skomputeryzowanych transakcji, doradztwo projektowe, planowanie projektu, hosting stron internetowych, wynajmowanie [udostępnianie] zasobów serwerów sieci komputerowych, wynajem komputerów, wynajem oprogramowania komputerowego,
doradztwo w sprawach sprzętu komputerowego, instalacja oprogramowania komputerowego, odzyskiwanie danych komputerowych,
opracowywanie systemów komputerowych, integracja systemów
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i sieci komputerowych, konfiguracja oprogramowania komputerowego, konfiguracja komputerowego oprogramowania sprzętowego,
usługi konfiguracji sieci komputerowych, testowanie programów
komputerowych, zarządzanie projektami komputerowymi, zarządzanie danymi środków przekazu, profesjonalne doradztwo dotyczące
technologii, usługi migracji danych, udostępnianie informacji w zakresie technologii naukowej, doradztwo w zakresie bezpieczeństwa komputerów, projektowanie i opracowywanie systemów bezpieczeństwa
danych elektronicznych, usługi w zakresie ochrony, bezpieczeństwa
i odzyskiwania systemów informatycznych.

(111) 333454
(220) 2020 02 24
(210) 510588
(151) 2020 10 13
(441) 2020 05 04
(732) BIELENDA KOSMETYKI NATURALNE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Kraków (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Bielenda Professional Total Lifting PPV+
(510), (511) 3 kosmetyki do zabiegów na twarz, 44 zabiegi kosmetyczne twarzy.
(111) 333455
(220) 2020 02 24
(210) 510589
(151) 2020 10 13
(441) 2020 05 04
(732) BIELENDA KOSMETYKI NATURALNE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Kraków (PL)
(540) (znak słowny)
(540) X-Foliate
(510), (511) 3 kosmetyki, 44 zabiegi kosmetyczne.
(111) 333456
(220) 2020 02 25
(151) 2020 10 13
(441) 2020 05 04
(732) LUX PROPERTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) luxproperty
(540)

(210) 510601

(591) zielony, szary, czarny
(531) 07.01.08, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 36 usługi w zakresie nieruchomości.
(111) 333457
(220) 2020 02 26
(151) 2020 10 14
(441) 2020 05 18
(732) HOŁUJ JOANNA IOSSI, Kłaj (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) {iossi} NATURAL SKIN CARE
(540)

(210) 510634

(531) 27.05.01, 24.17.07, 24.17.05, 14.03.13
(510), (511) 3 kosmetyki naturalne, kosmetyki w formie olejków, kosmetyki upiększające, kosmetyki w formie sproszkowanej [pudry],
kosmetyki w postaci kremów, kosmetyki w postaci płynów, kosmetyki
zawierające kwas hialuronowy, kremy chroniące przed słońcem [kosmetyki], kremy do ciała [kosmetyki], kremy na noc [kosmetyki], kremy
do twarzy i ciała [kosmetyki], kremy do pielęgnacji skóry [kosmetyki],
maseczki do skóry [kosmetyki], nawilżające balsamy do ciała [kosmetyki], olejki do pielęgnacji skóry [kosmetyki], peelingi do twarzy [kosmetyki], płyny do mycia twarzy [kosmetyki], produkty powlekające
usta [kosmetyki], olejki esencjonalne i ekstrakty aromatyczne, kosmetyczne peelingi do ciała, kosmetyczne płyny do włosów, kosmetyczne
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środki nawilżające, kosmetyczne żele pod oczy, kosmetyki, kosmetyki
dla dzieci, kosmetyki do cery zmarszczkowej, kosmetyki do pielęgnacji
skóry, kosmetyki do stosowania na skórę, kosmetyki do ust, kosmetyki
do użytku osobistego, kosmetyki do włosów, kosmetyki przeznaczone
do suchej skóry, kosmetyki w gotowych zestawach, kosmetyki zawierające pantenol, krem z retinolem do celów kosmetycznych, kremy
do jasnej karnacji [do użytku kosmetycznego], kremy do odżywiania
skóry do celów kosmetycznych, kremy do twarzy do użytku kosmetycznego, kremy do twarzy [kosmetyki], kremy i balsamy kosmetyczne, kremy kojące do użytku kosmetycznego, kremy kosmetyczne, kremy kosmetyczne do rąk, kremy kosmetyczne do skóry suchej, kremy
kosmetyczne do ujędrniania skóry wokół oczu, kremy kosmetyczne
odżywcze, kremy nawilżające do użytku kosmetycznego, kremy tonizujące [kosmetyki], kremy po opalaniu [do użytku kosmetycznego],
maseczki zwężające pory stosowane jako kosmetyki, maski kosmetyczne, masło kakaowe do celów kosmetycznych, nawilżające balsamy do skóry [kosmetyki], nawilżające kremy do skóry [kosmetyki],
olejek lawendowy do użytku kosmetycznego, olejek różany do celów
kosmetycznych, olej kokosowy do celów kosmetycznych, olejki cytronelowe do użytku kosmetycznego, olejki do celów kosmetycznych,
olejki do ciała [kosmetyki], olejki do kąpieli do celów kosmetycznych,
olejki do opalania do celów kosmetycznych, olejki do opalania [kosmetyki], olejki eteryczne o zastosowaniu kosmetycznym, olejki naturalne do celów kosmetycznych, olejki po opalaniu [kosmetyki], olejki
rozmarynowe do użytku kosmetycznego, pasta kosmetyczna do nakładania na twarz w celu przeciwdziałania świeceniu się skóry, peelingi złuszczające do celów kosmetycznych, pianki [kosmetyki], płyny
do pielęgnacji skóry [kosmetyki], płyny do twarzy [kosmetyki], płyny
kosmetyczne do demakijażu, płyny kosmetyczne przed goleniem,
preparaty kosmetyczne do włosów, preparaty kosmetyczne do złuszczania naskórka, preparaty kosmetyczne do kąpieli i prysznicowe, preparaty kosmetyczne do włosów i skóry głowy, preparaty kosmetyczne
do pielęgnacji ciała, preparaty kosmetyczne do oczyszczania skóry,
preparaty kosmetyczne do pielęgnacji twarzy, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji paznokci, preparaty kosmetyczne do skóry suchej,
do stosowania w ciąży, preparaty kosmetyczne po goleniu, preparaty
nawilżające [kosmetyczne], preparaty po opalaniu, do celów kosmetycznych, produkty do wysuszania włosów do użytku kosmetycznego, produkty do zapobiegania wypadaniu włosów do użytku kosmetycznego, produkty kosmetyczne do ochrony ust, przeciwtrądzikowe
środki myjące, kosmetyczne, serum do celów kosmetycznych, serum
do twarzy do celów kosmetycznych, serum przeciwdziałające starzeniu się do użytku kosmetycznego, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji skóry, środki do oczyszczania skóry twarzy [kosmetyki], środki
nawilżające [kosmetyki], środki nawilżające do twarzy [kosmetyki],
środki nawilżające przeciw starzeniu się do użytku jako kosmetyki,
świece do masażu do celów kosmetycznych, toniki do twarzy [kosmetyki], toniki do użytku kosmetycznego, toniki kosmetyczne do ciała,
toniki kosmetyczne do twarzy, toniki [kosmetyki], wielofunkcyjne preparaty kosmetyczne do skóry, wzmacniające preparaty kosmetyczne
do ujędrniania skóry, zestawy kosmetyków, 40 produkcja kosmetyków
na zamówienie dla osób trzecich.

(111) 333458
(220) 2020 02 27
(151) 2020 10 14
(441) 2020 05 18
(732) KLUB PIŁKARSKI POLONIA, Bydgoszcz (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) POLONIA
(540)

(210) 510703

(591) czerwony, biały
(531) 24.01.03, 24.01.05, 26.03.01, 26.03.12, 26.04.22, 26.04.02,
27.05.01, 26.11.03, 26.11.06, 26.11.07, 29.01.12
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(510), (511) 41 usługi klubów sportowych, zarządzanie imprezami
na rzecz klubów sportowych, organizowanie obozów sportowych,
organizowanie imprez sportowych, zawodów i turniejów sportowych, organizowanie imprez w celach kulturalnych, rozrywkowych
i sportowych, organizowanie zajęć sportowych i zawodów sportowych, usługi akademii piłkarskich, usługi w zakresie organizowania
imprez piłkarskich, rozrywka w postaci meczów piłkarskich, obozy
piłki nożnej, organizowanie meczów piłki nożnej, organizowanie zawodów piłki nożnej, organizacja imprez sportowych w dziedzinie piłki nożnej, organizowanie, przygotowywanie i prowadzenie meczów
piłki nożnej, organizacja i przeprowadzanie programów treningów
z zakresu piłki nożnej, organizacja i przeprowadzanie programów
treningów dla młodzieży z zakresu piłki nożnej, usługi sportowe, organizowanie szkoleń sportowych, doradztwo w zakresie sprawności
fizycznej, edukacja sportowa, nauczanie, trening i instruktaż sportowy, organizacja i przeprowadzanie wydarzeń sportowych, usługi
rozrywkowe związane ze sportem, prowadzenie imprez sportowych
na żywo, wynajem sprzętu sportowego i obiektów sportowych, udostępnianie obiektów i sprzętu dla klubów sportowych, udostępnianie obiektów i sprzętu na imprezy sportowe, zawody sportowe oraz
programy z nagrodami, zapewnienie obiektów i sprzętu na potrzeby
sportu, usługi w zakresie treningu fizycznego, organizowanie i prowadzenie zajęć sportowych, obsługa obiektów sportowych, realizacja meczów i pokazów w zakresie wydarzeń sportowych, szkolenia
w zakresie sprawności fizycznej, szkolenia zawodników sportowych,
usługi trenerskie, udzielanie informacji związanych ze sportem, udostępnianie wydarzeń sportowych za pomocą strony internetowej.

(111) 333459
(220) 2020 02 27
(210) 510704
(151) 2020 10 14
(441) 2020 05 18
(732) WĘGRZYN AGNIESZKA NEW LOOK A&D, Dzierżoniów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) AD Nails
(540)

(591) jasnoszary, ciemnoszary
(531) 27.05.01, 27.05.23, 27.05.22, 29.01.12
(510), (511) 3 lakiery do paznokci, lakiery do paznokci w pisaku,
sztuczne paznokcie, kleje do utwardzania paznokci, kleje do mocowania sztucznych paznokci, odżywki do paznokci, preparaty
do przedłużania paznokci, preparaty do pielęgnacji paznokci, żele
do paznokci, zmywacze do paznokci, zmywacze do paznokci w sztyfcie, środki do usuwania paznokci żelowych, żel do paznokci, lakier
do paznokci do celów kosmetycznych, preparaty do nadawania połysku, naklejane ozdoby do paznokci.
(111) 333460
(220) 2020 03 02
(151) 2020 10 15
(441) 2020 05 18
(732) NOWAKOWSKI RAFAŁ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Consulter
(540)

(210) 510834

(591) granatowy, niebieski, biały
(531) 27.05.01, 26.04.16, 26.04.22, 27.05.24, 26.15.01, 26.02.16,
26.02.24, 29.01.13
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(510), (511) 36 gromadzenie funduszy i sponsorowanie finansowe,
crowdfunding, usługi finansowe, pieniężne i bankowe, informacja finansowa, usługi doradcze i konsultingowe w zakresie finansów, przelewy i transakcje finansowe oraz usługi płatnicze, ściąganie należności
i faktoring, usługi finansowania, usługi inwestycyjne, usługi udzielania
pożyczek i kredytów, usługi leasingowe, administrowanie finansami,
badanie wypłacalności finansowej, badania finansowe w dziedzinie zarządzania ryzykiem, doradztwo finansowe i ubezpieczeniowe,
agencje ubezpieczeniowe, usługi ubezpieczeniowe, usługi w zakresie
nieruchomości, wynajem nieruchomości i majątku, biura pośrednictwa handlu nieruchomościami, doradztwo w zakresie nieruchomości, doradztwo w dziedzinie zakupu nieruchomości, finansowanie
konsorcjalne nieruchomości, finansowanie inwestycji budowlanych,
finansowanie projektów deweloperskich, nabywanie gruntów przeznaczonych do dzierżawy, dostarczanie nieruchomości na rzecz osób
trzecich, dostarczanie informacji dotyczących nieruchomości, agencje
pośrednictwa w handlu nieruchomościami, agencje nieruchomości.

(111) 333461
(220) 2020 02 03
(210) 509709
(151) 2020 10 09
(441) 2020 03 23
(732) GATE ENTERPRISE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TITAN
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 9 programy komputerowe [oprogramowanie do pobrania] służące do kalibracji, zarządzania, konfigurowania broni ASG
i broni paintballowej, aplikacje mobilne służące do kalibracji, zarządzania, konfigurowania broni ASG i broni paintballowej, układy elektroniczne używane w broni ASG i broni paintballowej, elektryczne
urządzenia optyczno-sterujące używane w broni ASG i broni paintballowej, wyświetlacze elektroniczne używane w broni ASG i broni
paintballowej, półprzewodniki używane w broni ASG i broni paintballowej, płytki drukowane używane w broni ASG i broni paintballowej, płytki dla układów scalonych używane w broni ASG i broni
paintballowej, układy elektroniczne używane w broni ASG i broni paintballowej, 28 broń zabawkowa, modele będące zabawkami, pneumatyczne pistolety [zabawki], sterowniki do zabawek, broń paintballowa [artykuły sportowe], broń airsoftowa (ASG) w postaci replik
broni palnej o napędzie gazowym (pneumatycznym), elektrycznym
lub sprężynowym [artykuły sportowe], akcesoria, osprzęt, części zamienne do broni broni ASG oraz broni paintballowej.
(111) 333462
(220) 2020 02 28
(210) 510845
(151) 2020 10 15
(441) 2020 05 25
(732) WIDELSKI DAWID INFO ENERGIA, Kwidzyn (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) INFO ENERGIA
(540)

(591) szary, czerwony
(531) 11.03.05, 13.03.01, 26.11.02, 26.11.06, 26.11.07, 26.02.12,
27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi w zakresie sprzedaży ogniw, modułów, urządzeń i elementów instalacji fotowoltaicznych, usługi pośrednictwa
w sprzedaży towarów, usługi związane z prezentacją towarów, organizowanie udziału w targach i wystawach, usługi reklamowe, 37
instalacja ogniw i modułów fotowoltaicznych, konserwacja, naprawa
i odnowa urządzeń i instalacji fotowoltaicznych, 42 sporządzanie
projektów i opracowywanie systemów fotowoltaicznych, badania,
analizy i ekspertyzy techniczne w zakresie fotowoltaiki.
(111) 333463
(151) 2020 10 15

(220) 2020 02 29
(441) 2020 06 01

(210) 510848
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(732) PRZYBYŁO ANDRZEJ BROWAR AMBER, Bielkówko (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GRYF PILS SOLIDNA KLASYKA GATUNKU TRADYCJA SMAKU
(540)

(591) biały, ciemnozielony, czarny, zielony, jasnozielony
(531) 04.03.01, 05.11.15, 05.07.02, 26.11.05, 26.11.07, 25.01.01,
25.01.25, 27.05.01, 27.05.02, 29.01.15
(510), (511) 32 piwo.
(111) 333464
(220) 2020 03 04
(210) 510953
(151) 2020 10 15
(441) 2020 05 25
(732) POLSTEIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Grodzisk Mazowiecki (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) POLSTEIN komponenty meblowe
(540)

(591) niebieski, biały, czerwony
(531) 27.05.01, 27.05.23, 24.17.22, 26.02.19, 29.01.13
(510), (511) 6 okucia metalowe, kółka samonastawne do mebli metalowe, elementy łączące do mebli metalowe, stelaże meblowe, 7 podnośniki pneumatyczne, 20 osprzęt niemetalowy do mebli, elementy
meblowe, niemetalowe elementy łączące do mebli, nogi stołowe,
kółka samonastawne, nie z metalu, nogi krzeseł, blaty stołowe, podłokietniki do mebli, stopki do mebli, akcesoria meblowe, 35 usługi
sprzedaży detalicznej i hurtowej następujących towarów: okucia metalowe, kółka samonastawne do mebli metalowe, elementy łączące
do mebli metalowe, stelaże meblowe, podnośniki pneumatyczne,
osprzęt niemetalowy do mebli, elementy meblowe, niemetalowe
elementy łączące do mebli, nogi stołowe, kółka samonastawne,
nie z metalu, nogi krzeseł, blaty stołowe, podłokietniki do mebli,
stopki do mebli, akcesoria meblowe.
(111) 333465
(220) 2020 03 05
(210) 511041
(151) 2020 10 27
(441) 2020 07 13
(732) PRZYBYŁO ANDRZEJ BROWAR AMBER, Bielkówko (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KROTOSZYŃSKIE PIWO
(540)

(591) biały, czerwony, zielony, złoty
(531) 29.01.14, 27.05.01, 25.01.15, 06.19.16, 26.01.02, 26.01.03,
26.01.16, 26.01.18
(510), (511) 32 piwo.
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(111) 333466
(220) 2020 03 05
(210) 511042
(151) 2020 10 27
(441) 2020 07 13
(732) PRZYBYŁO ANDRZEJ BROWAR AMBER, Bielkówko (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KROTOSZYN PIWO
(540)

(591) biały, czerwony, zielony, złoty
(531) 29.01.14, 27.05.01, 26.01.02, 26.01.03, 26.01.16, 26.01.18,
25.01.15, 06.19.16
(510), (511) 32 piwo.
(111) 333467
(220) 2020 03 05
(151) 2020 10 12
(441) 2020 05 25
(732) KUCZAJ ANDRZEJ INSTALPRO, Wrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) INSTALPRO
(540)

(210) 511048

(591) fioletowy, granatowy, jasnoniebieski, zielony, czarny
(531) 27.05.01, 27.05.11, 26.04.02, 26.04.09, 29.01.15
(510), (511) 35 reklama, zarządzanie działalnością gospodarczą, administrowanie działalnością gospodarczą, prace biurowe, usługi reklamy, marketingu i promocyjne, usługi handlu detalicznego, handlu
hurtowego, handlu detalicznego on-line oraz sklepów hurtowych
online, obejmujące: elementy instalacji wodnych, gazowych, kanalizacyjnych, wentylacyjnych i wentylacji mechanicznych (rekuperacja),
kotły, grzejniki, usługi sprzedaży instalacji sanitarnych i ich elementów, usługi sprzedaży instalacji fotowoltaicznych i ich elementów,
usługi sprzedaży instalacji odprowadzania spalin i ich elementów,
usługi handlu hurtowego i detalicznego związane z ogrodnictwem
oraz ze sprzętem i wyrobami ogrodniczymi, 37 montaż urządzeń
grzewczych, instalowanie, konserwacja i naprawa systemów HVAC,
instalowanie, konserwacja i naprawa systemów: ogrzewania, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, montaż, konserwacja i naprawa
instalacji grzewczych zasilanych energią słoneczną, instalowanie,
konserwacja i naprawa systemów zasilanych energią słoneczną, instalacja systemów paneli słonecznych zasilanych energią słoneczną
w budynkach, montaż i konserwacja systemów instalacji wodnych,
gazowych, kanalizacyjnych, wentylacyjnych i wentylacji mechanicznych (rekuperacja), remontowanie budynków, instalowanie osprzętu
i akcesoriów w pomieszczeniach mieszkalnych, montaż, konserwacja
i naprawa instalacji elektrycznych, montaż, konserwacja i naprawa
instalacji domów inteligentnych, montaż, konserwacja i naprawa instalacji fotowoltaicznych, montaż pomp ciepła, montaż stacji uzdatniających wodę, budowa nieruchomości [budownictwo], doradztwo
inżynieryjne [budownictwo], konserwacja nieruchomości, montaż
instalacji i urządzeń produkujących energię elektryczną, montaż,
konserwacja i naprawa instalacji odprowadzania spalin, usługi
zwalczania szkodników, inne niż dla rolnictwa, ogrodnictwa lub leśnictwa, 42 usługi projektowe dotyczące systemów HVAC, usługi
projektowe dotyczące nieruchomości mieszkalnych, przemysłowych i użyteczności publicznej, usługi projektowania technicznego
związane z urządzeniami i instalacjami sanitarnymi, projektowanie
i planowanie techniczne systemów wodnych i kanalizacyjnych, projektowanie i planowanie techniczne systemów i instalacji ogrzewania, projektowanie i planowanie techniczne systemów i instalacji
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wentylacyjnych, projektowanie i planowanie techniczne systemów
i instalacji gazowych, projektowanie i aranżacja wnętrz budynków,
usługi projektowe dotyczące instalacji klimatyzacyjnych i chłodu,
projektowanie i planowanie techniczne systemów i instalacji fotowoltaicznych, projektowanie i planowanie techniczne systemów i instalacji odprowadzania spalin.

(111) 333468
(220) 2020 03 06
(210) 511055
(151) 2020 10 14
(441) 2020 06 22
(732) CHYCIŃSKI ADAM TRIAL AND ERROR DRIVEN DEVELOPMENT,
Łódź (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) [N] STREFA ENDURO
(540)
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zane z egzaminowaniem, kursy instruktażowe, nauka jazdy, nauka
jazdy w zakresie bezpieczeństwa na drodze, obozy sportowe, obozy
motocyklowe, organizacja seminariów, organizacja wyścigów samochodowych i/lub motocyklowych, organizacja zawodów rekreacyjnych, organizowanie fanklubów, organizowanie festiwali, organizowanie i/lub prowadzenie kursów instruktażowych, organizowanie
pokazów na żywo, organizowanie pokazów w celach szkoleniowych,
organizowanie rajdów motocyklowych, organizowanie rozrywki, organizowanie wyścigów motocyklowych, organizowanie wyścigów
pojazdów, prowadzenie kursów edukacyjnych w zakresie inżynierii,
prowadzenie szkoleń dotyczących konserwacji i/lub napraw silników, szkolenie kierowców, szkolenie w zakresie konserwacji i/lub
napraw pojazdów, udostępnianie kursów instruktażowych wspomaganych komputerowo, udostępnianie kursów korespondencyjnych,
usługi rozrywkowe świadczone na torze wyścigowym, usługi szkół
jazdy, usługi szkoleniowe dla kierowców z umiejętności prowadzenia
pojazdu.

(111) 333469
(220) 2020 03 06
(210) 511057
(151) 2020 10 14
(441) 2020 06 22
(732) CHYCIŃSKI ADAM TRIAL AND ERROR DRIVEN DEVELOPMENT,
Łódź (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) E NDURO enduro.company
(540)
(591) czerwony, biały, ciemnoszary
(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.13.25
(510), (511) 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: obuwie, kurtki, czapki, czapki kominiarki, podkoszulki, koszulki, swetry, bluzy, polary, spodnie, bielizna,
bielizna termiczna, rękawiczki, spodnie przeciwdeszczowe, obuwie
przeciwdeszczowe, kurtki przeciwdeszczowe, kaski motocyklowe,
kaski ochronne do uprawiania sportu, kombinezony ochronne przeciw urazowe, nakolanniki ochronne dla motocyklistów, nakrycia głowy do ochrony przed urazami, obuwie ochronne chroniące przed
wypadkami lub urazami, ochraniacze na korpus dla motocyklistów,
ochraniacze na łokcie dla motocyklistów do ochrony przed wypadkami, ochraniacze zabezpieczające ciało przed urazami, ochronne
okulary, odzież chroniąca przed skutkami wypadków komunikacyjnych, kombinezony ochronne dla motocyklistów, rękawice ochronne
dla motocyklistów, zegarki, elektroniczne urządzenia nawigacyjne,
39 wypożyczanie pojazdów, wypożyczanie przyczep, wypożyczanie
części pojazdów, wynajem motocykli, organizacja wycieczek, udzielanie informacji turystom związanych z wyprawami i zwiedzaniem,
organizacja wypraw motocyklowych, organizowanie i rezerwowanie wypraw i wycieczek ze zwiedzaniem, organizowanie wycieczek
ze zwiedzaniem i wypraw, informacja turystyczna, usługi przewodników turystycznych, planowanie podróży, usługi planowania tras,
planowanie trasy podróży, usługi w zakresie planowania wycieczek,
udzielanie informacji związanych z planowaniem i rezerwowaniem
podróży i transportu za pomocą środków elektronicznych, 41 kursy
doskonalenia jazdy motocyklem w terenie, kursy prawa jazdy, kursy doskonalenia jazdy, kursy instruktorskie związane z nauką jazdy,
informacje na temat sportu, informacje o rekreacji, informacje zwią-

(591) czerwony, biały, ciemnoszary
(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.04.09, 26.04.18
(510), (511) 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: obuwie,
kurtki, czapki, czapki kominiarki, podkoszulki, koszulki, swetry, bluzy,
polary, spodnie, bielizna, bielizna termiczna, rękawiczki, spodnie przeciwdeszczowe, obuwie przeciwdeszczowe, kurtki przeciwdeszczowe,
kaski motocyklowe, kaski ochronne do uprawiania sportu, kombinezony ochronne przeciw urazowe, nakolanniki ochronne dla motocyklistów, nakrycia głowy do ochrony przed urazami, obuwie ochronne
chroniące przed wypadkami lub urazami, ochraniacze na korpus dla
motocyklistów, ochraniacze na łokcie dla motocyklistów do ochrony
przed wypadkami, ochraniacze zabezpieczające ciało przed urazami, ochronne okulary, odzież chroniąca przed skutkami wypadków
komunikacyjnych, kombinezony ochronne dla motocyklistów, rękawice ochronne dla motocyklistów, zegarki, elektroniczne urządzenia
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nawigacyjne, 39 wypożyczanie pojazdów, wypożyczanie przyczep,
wypożyczanie części pojazdów, wynajem motocykli, organizacja
wycieczek, udzielanie informacji turystom związanych z wyprawami
i zwiedzaniem, organizacja wypraw motocyklowych, organizowanie
i rezerwowanie wypraw i wycieczek ze zwiedzaniem, organizowanie
wycieczek ze zwiedzaniem i wypraw, informacja turystyczna, usługi
przewodników turystycznych, planowanie podróży, usługi planowania tras, planowanie trasy podróży, usługi w zakresie planowania
wycieczek, udzielanie informacji związanych z planowaniem i rezerwowaniem podróży i transportu za pomocą środków elektronicznych,
41 kursy doskonalenia jazdy motocyklem w terenie, kursy prawa jazdy,
kursy doskonalenia jazdy, kursy instruktorskie związane z nauką jazdy,
informacje na temat sportu, informacje o rekreacji, informacje związane z egzaminowaniem, kursy instruktażowe, nauka jazdy, nauka jazdy
w zakresie bezpieczeństwa na drodze, obozy sportowe, obozy motocyklowe, organizacja seminariów, organizacja wyścigów samochodowych i/lub motocyklowych, organizacja zawodów rekreacyjnych,
organizowanie fanklubów, organizowanie festiwali, organizowanie i/
lub prowadzenie kursów instruktażowych, organizowanie pokazów
na żywo, organizowanie pokazów w celach szkoleniowych, organizowanie rajdów motocyklowych, organizowanie rozrywki, organizowanie wyścigów motocyklowych, organizowanie wyścigów pojazdów,
prowadzenie kursów edukacyjnych w zakresie inżynierii, prowadzenie szkoleń dotyczących konserwacji i/lub napraw silników, szkolenie
kierowców, szkolenie w zakresie konserwacji i/lub napraw pojazdów,
udostępnianie kursów instruktażowych wspomaganych komputerowo, udostępnianie kursów korespondencyjnych, usługi rozrywkowe
świadczone na torze wyścigowym, usługi szkół jazdy, usługi szkoleniowe dla kierowców z umiejętności prowadzenia pojazdu.

najmowanie kwater, zapewnianie czasowego wynajmu powierzchni
biurowej, zapewnianie zakwaterowania na pobyt czasowy, zapewnianie zakwaterowania tymczasowego, pomieszczenia dla zwierząt,
hotele i restauracje.

(111) 333470
(220) 2020 03 06
(210) 511063
(151) 2020 11 03
(441) 2020 07 20
(732) DZIEDZICKA EWA HOTEL OTTAVIANO, Świnoujście (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Hotel Ottaviano***
(540)

(111) 333472
(220) 2020 03 09
(210) 511231
(151) 2020 10 12
(441) 2020 05 04
(732) BIOIMPACT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Olsztyn (PL)
(540) (znak słowny)
(540) DAWKA WIĘKSZA NIŻ ŻYCIE
(510), (511) 5 batony energetyzujące stanowiące zamienniki posiłków
zawierające dodatki odżywcze, białkowe suplementy diety, dietetyczne dodatki do żywności, dodatki dietetyczne, dodatki dietetyczne
w formie napojów, dodatki do żywności do celów niemedycznych,
mieszanki do picia będące suplementami diety, mieszanki do picia
w proszku będące suplementami diety o smaku owocowym, mineralne suplementy diety, mineralne suplementy odżywcze, napoje z dodatkami dietetycznymi, odżywcze mieszanki do picia do stosowania
jako zamienniki posiłków, odżywcze suplementy diety, preparaty dietetyczne i odżywcze, preparaty witaminowe w postaci suplementów
diety, suplementy dietetyczne i odżywcze, suplementy diety, suplementy diety dla ludzi, suplementy diety dla ludzi nieprzeznaczone
do celów leczniczych, suplementy diety dla osób ze specjalnymi wymaganiami dietetycznymi, suplementy diety dla sportowców, suplementy diety do użytku dietetycznego, suplementy diety i preparaty
dietetyczne, suplementy diety o działaniu kosmetycznym, suplementy
diety poprawiające kondycję i wytrzymałość, suplementy diety w płynie, suplementy mineralne do żywności, suplementy żywnościowe, 30
wyroby spożywcze wzbogacone substancjami odżywczymi, witaminami lub minerałami, żywność wzbogacona substancjami odżywczymi, witaminami lub minerałami, wszystkie ww. w przeważającej części
z towarów zawartych w tej klasie.

(531) 01.01.01, 01.01.04, 27.05.01
(510), (511) 43 hotele, hostele i pensjonaty, zakwaterowanie wakacyjne i turystyczne, hotelowe usługi kateringowe, informacja hotelowa, informacja na temat hoteli, organizowanie posiłków w hotelach,
organizowanie zakwaterowania w hotelach, rezerwacja hotelowa
na rzecz osób trzecich, rezerwacja pokojów hotelowych dla podróżnych, rezerwacja zakwaterowania w hotelach, rezerwacje hotelowe,
rezerwacje miejsc w hotelach, świadczenie usług przez hotele i motele, świadczenie usług rezerwacji pokojów oraz rezerwacji hoteli,
świadczenie usług w zakresie rezerwacji zakwaterowania w hotelach, udostępnianie informacji online dotyczących rezerwacji hotelowych, udostępnianie miejsc noclegowych w hotelach, udostępnianie obiektów i sprzętu wystawienniczego w hotelach, udzielanie
informacji w zakresie hoteli, usługi agencji podróży w zakresie dokonywania rezerwacji hotelowych, usługi agencji w zakresie rezerwacji
zakwaterowania w hotelach, usługi biur podróży w zakresie rezerwacji zakwaterowania w hotelu, usługi doradcze w zakresie sprzętu
i obiektów hotelowych, usługi hoteli i moteli, usługi hotelowe, usługi
hotelowe dla uprzywilejowanych klientów, usługi restauracji hotelowych, usługi restauracyjne świadczone przez hotele, usługi rezerwacji hoteli świadczone za pośrednictwem internetu, usługi w zakresie
rezerwacji miejsc hotelowych, usługi w zakresie rezerwacji zakwaterowania w hotelach, usługi w zakresie rezerwacji pokojów hotelowych, usługi w zakresie zakwaterowania w hotelach, wycena zakwaterowania w hotelach, wypożyczanie pokryć podłogowych do hoteli,
usługi w zakresie zakwaterowania na pobyt czasowy, wynajmowanie
pomieszczeń na pobyt czasowy, zakwaterowanie na pobyt czasowy,
usługi informacji, doradztwa i rezerwacji w zakresie dostarczania
żywności i napojów, usługi informacji, doradztwa i rezerwacji w zakresie zakwaterowania tymczasowego, usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, wynajem mebli, bielizny stołowej, serwisów stołowych
i sprzętu do podawania jedzenia i napojów, udostępnianie zakwaterowania tymczasowego, hotele dla zwierząt, tymczasowe zakwaterowanie, pensjonaty dla zwierząt, pomieszczenia dla zwierząt, wy-

(111) 333471
(220) 2020 03 06
(210) 511069
(151) 2020 11 03
(441) 2020 07 20
(732) RIS MACHACZKA ROBERT MACHACZKA SZYMON
MACHACZKA SPÓŁKA CYWILNA, Liszki (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MÓZGOŁEB ENERGY DRINK
(540)

(591) żółty, czarny, biały
(531) 26.04.22, 27.05.02, 27.05.03, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 32 napoje energetyzujące.

(111) 333473
(220) 2020 03 10
(210) 511244
(151) 2020 10 13
(441) 2020 06 15
(732) BROCHOCKA MONIKA PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE MB,
Siedlce (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Polski Mniszek
(540)

(591) zielony, niebieski, żółty
(531) 05.05.04, 27.05.01, 29.01.13
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(510), (511) 30 kawa, herbata, kakao i namiastki tych towarów, cukier,
miód, chleb, wypieki, wyroby cukiernicze, czekolada i desery, lód,
lody spożywcze, mrożone jogurty i sorbety, melasa, mąka, ciastka
zbożowe do spożycia przez ludzi, herbatniki zbożowe do spożycia
przez ludzi, płatki zbożowe, batony zbożowe i energetyczne, chipsy
[produkty zbożowe], preparaty zbożowe, przekąski wykonane z mąki
zbożowej, zbożowe artykuły śniadaniowe, zbożowe (płatki-), nielecznicze słodycze [wyroby cukiernicze], drożdże, proszek do pieczenia,
sosy [przyprawy], przyprawy spożywcze, 32 napoje bezalkoholowe,
napoje owocowe i soki owocowe, soki owocowe [napoje], syropy
owocowe [napoje bezalkoholowe], piwo i produkty piwowarskie,
bezalkoholowe preparaty do produkcji napojów, 33 alkohole wysokoprocentowe [napoje], gorzkie nalewki, likiery.

(111) 333474
(220) 2020 03 10
(210) 511298
(151) 2020 10 13
(441) 2020 04 20
(732) Swiss Pharma International AG, Zurych (CH)
(540) (znak słowny)
(540) DUOTIX
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne i medyczne, środki sanitarne
do celów medycznych, dietetyczna żywność i substancje przystosowane do medycznego użycia, suplementy diety dla ludzi.
(111) 333475
(220) 2020 03 12
(210) 511355
(151) 2020 10 14
(441) 2020 05 04
(732) SWEET MILL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Poznań (PL)
(540) (znak słowny)
(540) SWEET MILL
(510), (511) 30 wyroby cukiernicze, ciasta, tarty i ciasteczka, bułki,
chleb, batony zbożowe i energetyczne, rurki waflowe [ciastka], jadalne wafle, wafle czekoladowe, wafelki [artykuły spożywcze], kremy
czekoladowe, kremy bawarskie, kremy budyniowe custard [pieczone
desery], kremy na bazie kakao w postaci past do smarowania, kremy
na bazie orzechów, pasty czekoladowe [do smarowania], kremy czekoladowe do smarowania, wyroby piekarnicze zawierające kremy,
wyroby piekarnicze, owoce w polewie czekoladowej, cukierki, 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, 35 usługi sprzedaży towarów: wyroby cukiernicze, ciasta, tarty i ciasteczka, bułki, chleb, batony zbożowe i energetyczne, rurki waflowe (ciastka), jadalne wafle, wafle czekoladowe,
wafelki (artykuły spożywcze), kremy czekoladowe, kremy bawarskie,
kremy budyniowe custard (pieczone desery), kremy na bazie kakao
w postaci past do smarowania, kremy na bazie orzechów, usługi
sprzedaży towarów: pasty czekoladowe do smarowania, kremy czekoladowe do smarowania, wyroby piekarnicze zawierające kremy,
usługi sprzedaży towarów: wyroby piekarnicze, owoce w polewie
czekoladowej, cukierki, cukry, naturalne słodziki, polewy cukiernicze
i nadzienia, produkty pszczele, kawa, herbata, kakao, lód, lody spożywcze, mrożone jogurty i sorbety, sól, przyprawy i dodatki smakowe, ziarna przetworzone, skrobia, preparaty do pieczenia i drożdże,
zarządzanie sklepami: detalicznymi, hurtowymi oraz internetowymi,
doradztwo gospodarcze związane z franchisingiem, zarządzanie biznesowe przedsiębiorstwami franczyzowymi.
(111) 333476
(220) 2020 03 16
(151) 2020 10 14
(441) 2020 06 22
(732) BAKHCHEVAN GENNADII, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) NEW WAVE
(540)

(210) 511486

(591) niebieski, jasnoniebieski, granatowy
(531) 01.15.24, 27.05.01, 27.05.21, 27.01.13, 29.01.13
(510), (511) 35 administrowanie programami lojalności konsumenta,
agencje reklamowe, aktualizacja i utrzymywanie danych w kompu-
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terowych bazach danych, aktualizacja i utrzymywanie informacji
w rejestrach, 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, handlowe informacje i porady udzielane konsumentom w wyborze towarów i usług, indeksowanie stron internetowych
w celach handlowych lub reklamowych, komputerowe zarządzanie
plikami, marketing ukierunkowany, marketing w ramach wydawania
oprogramowania, optymalizacja stron internetowych, optymalizacja
wyszukiwarek do celów promocji dodatkowej, pisanie scenariuszy
do celów reklamowych, prezentowanie produktów w mediach dla
celów sprzedaży detalicznej, produkcja filmów reklamowych, produkcja programów typu telezakupy, profilowanie konsumentów
do celów komercyjnych lub marketingowych, promocja sprzedaży
dla osób trzecich, publikowanie tekstów reklamowych, reklama, reklama korespondencyjna, reklama online za pośrednictwem sieci
komputerowej, reklama typu „płać za kliknięcie”, rozpowszechnianie
reklam, rozwijanie koncepcji reklamowych, sporządzanie indeksów
informacji do celów handlowych lub reklamowych, systematyzacja
danych w komputerowych bazach danych, telemarketing, tworzenie tekstów reklamowych, uaktualnianie materiałów reklamowych,
usługi handlu detalicznego online w zakresie muzyki cyfrowej
do pobrania, usługi handlu detalicznego online w zakresie muzyki
i filmów nagranych oraz do pobrania, usługi marketingowe, usługi
pośrednictwa w zakresie nabywania usług telekomunikacyjnych dla
osób trzecich, usługi w zakresie opracowania graficznego do celów
reklamowych, usługi w zakresie porównywania cen, usługi w zakresie wywiadu konkurencyjnego, usługi w zakresie wywiadu rynkowego, wynajem czasu reklamowego we wszystkich środkach przekazu,
wynajmowanie przestrzeni reklamowej, wypożyczanie materiałów
reklamowych, wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych
dla osób trzecich, zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, zapewnianie rankingów użytkowników w celach handlowych lub reklamowych, zapewnianie
recenzji użytkowników w celach handlowych lub reklamowych, 42
aktualizowanie oprogramowania komputerowego, analiza systemów komputerowych, badania dotyczące technologii telekomunikacyjnych, chmura obliczeniowa, doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego, doradztwo w zakresie projektowania witryn
internetowych, dostarczanie informacji o technologii komputerowej
i programowaniu za pośrednictwem strony internetowej, instalacja
oprogramowania komputerowego, konserwacja oprogramowania
komputerowego, konwersja danych lub dokumentów na formę elektroniczną, konwersja programów komputerowych i danych, inna niż
konwersja fizyczna, monitoring systemów komputerowych przy użyciu dostępu zdalnego, monitorowanie systemów komputerowych
w celu wykrywania awarii, monitorowanie systemów komputerowych w celu wykrywania nieautoryzowanego dostępu lub naruszeń
bezpieczeństwa danych, odzyskiwanie danych komputerowych,
opracowywanie oprogramowania w ramach publikacji oprogramowania, oprogramowanie jako usługa [SaaS], platforma jako usługa
[PaaS], powielanie programów komputerowych, programowanie
komputerów, projektowanie graficzne materiałów promocyjnych,
projektowanie oprogramowania komputerowego, projektowanie
systemów komputerowych, przechowywanie danych elektronicznych, tworzenie i projektowanie indeksów informacji opartych
na stronach internetowych dla osób trzecich [usługi informatyczne],
tworzenie platform komputerowych, tworzenie zapasowych kopii
danych poza lokalizacją użytkownika, udostępnienie wyszukiwarek
internetowych, usługi doradcze w dziedzinie technologii, usługi
doradcze w dziedzinie technologii komputerowej, usługi doradcze
w dziedzinie technologii telekomunikacyjnej, usługi konsultacyjne
w dziedzinie technologii informacyjnej, usługi podmiotów zewnętrznych w dziedzinie informatyki, usługi szyfrowania danych, usługi
w zakresie identyfikacji użytkowników z wykorzystaniem technologii do transakcji handlu elektronicznego, wynajem sprzętu do przetwarzania danych, wynajmowanie serwerów WWW, wypożyczanie
oprogramowania komputerowego, 44 pomoc medyczna, usługi medyczne, usługi telemedyczne.

(111) 333477
(220) 2020 03 16
(210) 511498
(151) 2020 10 14
(441) 2020 06 22
(732) FETTER-JĘDRZEJCZYK KATARZYNA, Warszawa (PL)
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(540) (znak słowny)
(540) PORA NA SENIORA
(510), (511) 16 druki, książki, biuletyny, gazety i czasopisma, ulotki
i manuale, kalendarze, artykuły piśmiennicze, fotosy, plakaty i postery, 35 usługi w zakresie administrowania działalności, usługi marketingowe, usługi reklamy usług prowadzonej działalności, w tym
reklamy za pośrednictwem sieci komputerowej i w mediach, organizacja kampanii reklamowych i promocyjnych, w tym w środkach
masowego przekazu, usługi w zakresie dystrybucji i doręczania prospektów i gadżetów reklamowych zawierających logo organizatora
akcji, usługi reklamowe w celu zwiększania świadomości społecznej
w zakresie kwestii zdrowotnych, usługi reklamowe ukierunkowane
na promowanie działań zwiększających świadomość społeczeństwa
w zakresie kwestii i inicjatyw związanych z seniorami, usługi sprzedaży
artykułów ceramicznych, artykułów odzieżowych i galanterii tekstylnej gadżetów reklamowych, w szczególności kubków, plakatów, 36
pozyskiwanie środków finansowych na działalność statutową fundacji
zajmujących się osobami starszymi, pozyskiwanie kapitału finansowego, pozyskiwanie funduszy na projekty aktywizacji osób starszych,
pozyskiwanie finansowania dla projektów sportowych, kulturalnych
i rozrywkowych, organizacja zbiórek charytatywnych, zbiórki funduszy na cele charytatywne, gromadzenie funduszy na cele charytatywne za pomocą imprez rozrywkowych, udzielanie informacji związanych ze zbiórkami funduszy na cele charytatywne, organizowanie
wydarzeń mających na celu zbieranie funduszy na cele charytatywne,
41 publikacja tekstów, publikacja książek, biuletynów, gazet i czasopism, informacje dotyczące rekreacji, udostępnianie elektronicznych
publikacji online (nie do pobierania), publikacja książek elektronicznych, gazet, czasopism i biuletynów online, propagowanie informacji
na temat aktywizacji seniorów oraz wykorzystania potencjału osób
starszych, organizowanie zawodów sportowych, obozów kondycyjnych, zdrowotnych, treningowych dla osób starszych, prowadzenie
działalności rekreacyjnej, gimnastyki ogólnorozwojowej, gimnastyki
w wodzie, prowadzenie edukacji zdrowotnej, prowadzenie aktywizacji
społecznej osób starszych, prowadzenie edukacji w różnych dziedzinach nauki w formie wykładów, seminariów, kursów, organizowanie
i prowadzenie konferencji naukowych, organizowanie kół różnych
zainteresowań, prowadzenie działalności rozrywkowej, organizowanie koncertów, festynów, wieczorków integracyjnych przy muzyce,
filmowanie utrwalanie na nośnikach elektronicznych, optycznych,
wizualnych zawodów sportowych organizowanych w formie olimpiad
dla osób starszych /60+/, dostarczanie informacji na temat solidarności i współpracy między generacjami, poszanowaniu osób starszych,
wspierania ich zaangażowania społecznego, dostarczanie informacji
dotyczących poprawy jakości życia, stanu zdrowia, aktywnej realizacji
pasji, w ramach aktywności zawodowej czy społecznej.
(111) 333478
(220) 2020 03 17
(210) 511594
(151) 2020 10 14
(441) 2020 05 25
(732) MISIEWICZ BARTŁOMIEJ SEBASTIAN, Łomianki (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MISIEWICZÓWKA
(540)

(591) niebieski
(531) 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 32 piwo, piwo bezalkoholowe, 33 wódka, napoje alkoholowe z wyjątkiem piwa, 35 usługi prowadzenia sprzedaży: wódki, napojów alkoholowych oraz piwa, 43 oferowanie żywności i napojów
w restauracjach i barach.
(111) 333479
(220) 2020 03 18
(210) 511605
(151) 2020 10 14
(441) 2020 05 25
(732) ŚLUSARCZYK JERZY PROTE BIOREMEDIACJA
ROPOPOCHODNYCH PROTE TECHNOLOGIE DLA ŚRODOWISKA
PROTE TECHNOLOGIES FOR OUR ENVIRONMENT, Poznań (PL)
(540) (znak słowny)
(540) PROTE
(510), (511) 1 substancje chemiczne do wzbogacania i ochrony środowiska, odczynniki do badań i analiz środowiskowych, środki che-
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miczne do kontroli zanieczyszczenia środowiska naturalnego, środki
chemiczne do odkażania zanieczyszczonych miejsc, środki chemiczne
stosowane przy zanieczyszczeniu środowiska naturalnego, 37 usługi
budowlane, konstrukcyjne, rozbiórkowe i wyburzeniowe, wynajem
narzędzi, instalacji i sprzętu budowlanego, rozbiórkowego, czyszczącego i konserwacyjnego, instalowanie, konserwacja i naprawa sieci
wodno-kanalizacyjnych, czyszczenie instalacji i układów wodociągowych, instalacja, konserwacja i naprawa systemów kontroli środowiska, doradztwo w zakresie konserwacji i naprawy systemów kontroli
środowiska, oczyszczanie terenu, wypożyczanie narzędzi do wykonywania odwiertów, naprawa i konserwacja sprzętu do kontroli poziomu zanieczyszczenia wody, 40 uzdatnianie i oczyszczanie powietrza
i wody, usługi uzdatniania gleby, odpadów oraz wody [usługi remediacji środowiska], usługi z zakresu zarządzania odpadami, doradztwo związane z likwidacją zanieczyszczeń chemicznych, doradztwo
w zakresie oczyszczania zanieczyszczeń ropą, kontrola zanieczyszczeń wody, odkażanie materiałów niebezpiecznych, oczyszczanie
wycieków ropy, udzielanie informacji dotyczących usług uzdatniania
i oczyszczania wody, gleby, odpadów i powietrza, obróbka materiałów
odpadowych w dziedzinie kontroli zanieczyszczenia środowiska naturalnego, 42 usługi naukowe i technologiczne, usługi projektowania,
usługi w zakresie technologii informacyjnych, testowanie, stwierdzanie autentyczności i kontrola jakości, pomiar zmiennych związanych
z wierceniem odwiertów, usługi w zakresie pomiarów geofizycznych
w odwiertach, monitorowanie zanieczyszczonych terenów naturalnych, doradztwo techniczne w dziedzinie wykrywania zanieczyszczeń, pobieranie próbek do badania zanieczyszczenia, usługi doradcze w zakresie zanieczyszczenia środowiska, badania środowiska,
pomiary środowiskowe, usługi w zakresie oceny oddziaływania na środowisko, usługi w zakresie badań i kontroli środowiska naturalnego,
analizy toksyczności, badania geologiczne, badania chemiczne, badania biologiczne, opracowywanie projektów technicznych, ekspertyzy
geologiczne, usługi świadczone przez laboratoria naukowe.

(111) 333480
(220) 2020 03 19
(210) 511656
(151) 2020 10 14
(441) 2020 05 18
(732) GUTOWSKA PAULINA MAIUS CONSULTING GROUP,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) GOOD LAC
(510), (511) 3 lakier do paznokci do celów kosmetycznych, lakiery
do paznokci, lakiery nawierzchniowe do paznokci, podkłady do lakierów do paznokci, preparaty kosmetyczne do przyspieszania
schnięcia lakieru na paznokciach, zmywacze lakieru do paznokci [kosmetyki], odżywki do paznokci, odżywki utwardzające do paznokci
[kosmetyki], baza podkładowa do paznokci [kosmetyki], kosmetyki
do paznokci, zmywacze do paznokci [kosmetyki], brokat do paznokci, emalia do paznokci, krem do skórek wokół paznokci, olejek
do skórek wokół paznokci, preparaty do kuracji paznokci, preparaty
do pielęgnacji paznokci, preparaty do wzmacniania paznokci, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji paznokci, środki do usuwania paznokci żelowych, środki do usuwania skórek wokół paznokci, środki
zmiękczające skórki przy paznokciach, utwardzacze do paznokci, żel
do paznokci, zmywacze do paznokci, 8 pilniki do paznokci, pilniki
do paznokci, elektryczne, pilniki do paznokci nieelektryczne, polerki
do paznokci do manicure, polerki do paznokci, elektryczne lub nieelektryczne, przybory do manicure i pedicure.
(111) 333481
(220) 2020 03 23
(151) 2020 10 15
(441) 2020 06 22
(732) PROXI.CLOUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PROXI.CLOUD
(540)

(591) fioletowy, niebieski
(531) 26.13.25, 26.01.01, 27.05.01, 29.01.12

(210) 511742
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(510), (511) 9 aplikacje mobilne, aplikacje mobilne w zakresie reklamy,
systemy komputerowe, programy komputerowe, programy komputerowe w zakresie reklamy, oprogramowanie komputerowe do zbierania danych, oprogramowanie komputerowe do zbierania danych
w zakresie marketingu i sprzedaży, oprogramowanie komputerowe
do użytku jako interfejs programowania aplikacji, oprogramowanie
do wtyczek [plug-in], panele (oprogramowanie), 35 reklama, reklama za pośrednictwem mediów elektronicznych, w szczególności
Internetu i aplikacji mobilnych, promowanie towarów i usług osób
trzecich za pośrednictwem reklam na stronach internetowych, organizacja i przeprowadzanie wydarzeń marketingowych, usługi i doradztwo dotyczące rozwiązań technologicznych w zakresie reklamy,
kampanie marketingowe, usługi reklamowe i marketingowe, usługi
w zakresie rozliczeń, usługi programów lojalnościowych, motywacyjnych i promocyjnych, usługi konsultacyjne i doradcze w zakresie
strategii biznesowych, w szczególności tworzenia i realizacji strategii
rynkowych dla zwiększania świadomości marki oraz strategii zwiększania sprzedaży, przetwarzanie, systematyzacja danych i zarządzanie nimi, gromadzenie danych, przetwarzanie danych, transkrypcja
danych, komputerowe bazy danych (pozyskiwanie danych do-),
systematyzowanie danych w komputerowych bazach danych, aktualizacja i utrzymywanie danych w komputerowych bazach danych,
analiza danych biznesowych, dostarczanie danych dotyczących działalności gospodarczej, usługi przetwarzania danych online, analizy
danych badań rynkowych, interpretacja danych dotyczących badań
rynku, rozpowszechnianie danych związanych z reklamą, opracowywanie statystycznych danych gospodarczych i informacji handlowych, dostarczanie skomputeryzowanych danych w zakresie działalności gospodarczej, usługi w zakresie gromadzenia danych z badań
rynku, 36 obsługa płatności, 42 naukowe i techniczne usługi i badania oraz ich projektowanie, usługi w zakresie analiz i badań przemysłowych, projektowanie i rozwój komputerowego sprzętu i oprogramowania, usługi doradztwa technologicznego, opracowywanie
baz danych, pisanie elementów kodu źródłowego, projektowanie
i opracowanie oprogramowania do skanowania i przetwarzania obrazu, programowanie oprogramowania do reklamy, projektowanie
stron internetowych w celach reklamowych, usługi doradztwa technologicznego w zakresie sposobów prezentacji danych, sposobów
zbierania danych, sposobów rejestracji i wykorzystywania danych,
których zebranie możliwe jest za pośrednictwem urządzeń mobilnych i stacjonarnych (komputery), sposobów mierzenia efektywności kampanii reklamowych, oprogramowanie jako usługa [SaaS],
oprogramowanie jako usługa (SaaS) w zakresie reklamy, oprogramowanie jako usługa (SaaS) do zbierania danych, oprogramowanie jako
usługa (SaaS) do zbierania danych w zakresie marketingu i sprzedaży,
45 potwierdzanie tożsamości, uwierzytelnianie danych dotyczących
tożsamości osoby [usługi potwierdzania tożsamości].

(111) 333482
(220) 2020 03 23
(210) 511743
(151) 2020 10 27
(441) 2020 07 13
(732) KRZECZKOWSKI TOMASZ CUDO KOMBUCHA TEA,
Świdnica (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CUDO KOMBUCHA
(540)

(531) 26.04.01, 26.04.05, 26.04.18, 27.05.01
(510), (511) 32 napoje bezalkoholowe.
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(111) 333483
(220) 2020 03 20
(210) 511753
(151) 2020 10 13
(441) 2020 05 18
(732) WIERZBICKI PAWEŁ JAN MALPROF, Wrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) malprof
(540)

(591) ciemnoczerwony, biały
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej lub hurtowej w zakresie
materiałów budowlanych, artykułów malarskich, narzędzi ręcznych,
elektronarzędzi, usługi sprzedaży detalicznej lub hurtowej świadczone online w zakresie materiałów budowlanych, artykułów malarskich,
narzędzi ręcznych, elektronarzędzi, usługi marketingowe i reklamowe,
37 usługi malarskie, malowanie, malowanie budynków, malowanie
natryskowe, malowanie domów, usługi malowania dekoracyjnego,
usługi malowania domów, malowanie ram okiennych, malowanie
natryskowe metali, usługi dekoracyjnego malowania wnętrz domów,
malowanie i prace dekoratorskie w budynkach, malowanie metalowych powierzchni w celu zapobiegania korozji, usługi w zakresie remontów budynków, remont nieruchomości, usługi doradcze w zakresie remontów budynków, odnawianie i renowacja budynków, usługi
doradcze dotyczące renowacji nieruchomości, udzielanie informacji
związanych z renowacją budynków, odnawianie wnętrz budynków,
usługi odnawiania budynków, usługi odnawiania mieszkań, usługi
budowlane, usługi doradcze, informacyjne i konsultacyjne związane
z remontami nieruchomości, 41 organizacja szkoleń, szkolenia edukacyjne, szkolenie zaawansowane, kursy szkoleniowe, szkolenia dla
dorosłych, szkolenie i instruktaż, usługi szkolenia personelu, produkcja filmów szkoleniowych, wypożyczanie materiałów szkoleniowych,
zapewnianie kursów szkoleniowych, organizowanie kursów szkoleniowych, organizowanie programów szkoleniowych, udostępnianie
informacji dotyczących szkoleń, doradztwo w zakresie szkoleń, udzielanie kursów szkolenia zawodowego, szkolenia w zakresie kwalifikacji
zawodowych, przygotowanie prezentacji do celów szkoleniowych,
organizowanie i prowadzenie warsztatów szkoleniowych, usługi konsultacyjne dotyczące analizy wymagań szkoleniowych, udostępnianie
obiektów i sprzętu do prowadzenia szkoleń, szkolenia w zakresie budownictwa, szkolenia w zakresie przeprowadzania remontów nieruchomości, nauka malowania.
(111) 333484
(220) 2020 03 25
(210) 511834
(151) 2020 11 02
(441) 2020 07 06
(732) OCTANE DIGITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bielsko-Biała (PL)
(540) (znak słowny)
(540) OCTANE
(510), (511) 9 oprogramowanie typu sztuczna inteligencja, urządzenia technologii informacyjnej i audiowizualne, multimedialne i fotograficzne, urządzenia nawigacyjne, naprowadzające, lokalizacyjne,
do namierzania celu i kartograficzne, aplikacje biurowe i biznesowe,
komputery i sprzęt komputerowy, sprzęt do komunikacji, urządzenia
i nośniki do przechowywania danych, bezprzewodowe urządzenia
do zdalnego sterowania do przenośnych urządzeń elektronicznych
i komputerów, aplikacje do pobrania na smartfony, elektroniczne
bazy danych, pliki multimedialne do pobrania, sprzęt komputerowy
do telekomunikacji, oprogramowanie do integracji sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego w dziedzinie dużych zbiorów danych,
oprogramowanie związane ze sztuczną inteligencją i nauczaniem
maszynowym, roboty humanoidalne wyposażone w sztuczną inteligencję, urządzenia sztucznej inteligencji, oprogramowanie, 35 usługi przetwarzania danych, tworzenie komputerowych baz danych,
usługi zarządzania bazami danych, analiza danych biznesowych,
analiza danych i statystyk dotyczących badań rynkowych, reklama
i usługi reklamowe, badania rynku i analizy biznesowe, usługi agencji
informacyjnej w zakresie działalności gospodarczej, usługi doradcze
w zakresie działalności gospodarczej dotyczące użycia komputerów,
usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem informatycznym, usługi sprzedaży hurtowej w związku ze sprzętem informatycz-
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nym, 42 usługi w zakresie technologii informacyjnych, tworzenie,
konserwacja oraz modernizowanie oprogramowania komputerowego, prace badawczo-rozwojowe w zakresie oprogramowania komputerowego, projektowanie, opracowywanie i wdrażanie oprogramowania, hosting, oprogramowanie jako usługa oraz wypożyczanie
oprogramowania komputerowego, chmura obliczeniowa, wypożyczanie sprzętu i urządzeń komputerowych, usługi w zakresie ochrony, bezpieczeństwa i odzyskiwania systemów informatycznych, usługi migracji danych, usługi w zakresie kopiowania i konwersji danych,
usługi kodowania danych, projektowanie i opracowywanie systemów komputerowych, zarządzanie projektami komputerowymi, aktualizowanie banków pamięci systemów komputerowych, badania
i doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego, badania i doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego, monitorowanie
systemów komputerowych w celu wykrywania nieautoryzowanego
dostępu lub naruszeń bezpieczeństwa danych, doradztwo związane
z tworzeniem i projektowaniem stron internetowych, projektowanie systemów informatycznych, usługi doradztwa informatycznego,
platformy do sztucznej inteligencji jako oprogramowanie jako usługa [SaaS], badania w dziedzinie sztucznej inteligencji, udostępnianie
programów komputerowych ze sztuczną inteligencją w sieciach danych, konwersja danych lub dokumentów na formę elektroniczną.

(111) 333485
(220) 2020 03 25
(151) 2020 10 14
(441) 2020 05 18
(732) ACOUSTIBLOK Inc., Tampa (US)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Acousti blok quieting the world
(540)

(210) 511839
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(732) PRZYBYŁO ANDRZEJ BROWAR AMBER, Bielkówko (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WŁASNE UJĘCIE WODY GŁĘBINOWEJ BROWARNE Pils POZNAJ
PRAWDZIWE PIWO JASNE PEŁNE PASTERYZOWANE
(540)

(591) biały, ciemnoczerwonym, ciemnozielonym, czarnym,
jasnobrązowym, złotym, zielonym
(531) 05.03.13, 05.03.16, 05.11.15, 06.07.25, 25.01.15, 27.05.02, 29.01.15
(510), (511) 32 piwo.
(111) 333489
(220) 2020 03 25
(210) 511924
(151) 2020 10 27
(441) 2020 07 13
(732) PRZYBYŁO ANDRZEJ BROWAR AMBER, Bielkówko (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WŁASNE UJĘCIE WODY GŁĘBINOWEJ BROWARNE Pils POZNAJ
PRAWDZIWE PIWO JASNE PEŁNE PASTERYZOWANE
(540)

(591) czarny, żółty
(531) 01.15.25, 26.11.03, 26.11.12, 27.05.01, 27.05.10, 29.01.12
(510), (511) 17 artykuły i materiały dźwiękochłonne, architektoniczne produkty akustyczne, mianowicie pochłaniacze dźwięku, dyfuzory akustyczne.
(111) 333486
(220) 2020 03 26
(210) 511876
(151) 2020 10 15
(441) 2020 06 08
(732) WÓJCIK RAFAŁ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Royal Look
(510), (511) 35 sprzedaż środków pielęgnacyjnych w salonach fryzjerskich, kosmetycznych i piękności, 44 usługi w zakresie higieny
i pielęgnacji urody ludzi.
(111) 333487
(220) 2020 03 26
(151) 2020 10 12
(441) 2020 05 18
(732) ACOUSTIBLOK Inc., Tampa (US)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Acousti block quieting the world
(540)

(210) 511895

(591) żółty, czarny
(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.04.12, 26.04.18, 26.11.03
(510), (511) 17 artykuły i materiały dźwiękochłonne, architektoniczne produkty akustyczne, mianowicie pochłaniacze dźwięku, dyfuzory akustyczne.
(111) 333488
(151) 2020 10 27

(220) 2020 03 25
(441) 2020 07 13

(210) 511923

(591) białym, ciemnoczerwonym, ciemnozielonym, czarnym,
jasnobrązowym, złotym, zielonym
(531) 05.03.13, 05.03.16, 05.11.15, 06.07.25, 27.05.01, 25.01.15, 29.01.15
(510), (511) 32 piwo.
(111) 333490
(220) 2020 03 25
(210) 511928
(151) 2020 10 13
(441) 2020 05 25
(732) HEATPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Gdańsk (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) P POMORSKIE DOMY
(540)

(591) niebieski, granatowy, biały
(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.09, 27.05.21, 26.11.03, 26.11.06,
26.11.12, 26.11.13
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(510), (511) 36 administrowanie nieruchomościami, agencje nieruchomości, dzierżawa nieruchomości, usługi finansowe, sprzedaż
nieruchomości, wycena majątku nieruchomego, wynajem mieszkań,
wynajem pomieszczeń biurowych, wynajem pomieszczeń handlowych, zarządzanie nieruchomościami, finansowanie projektów deweloperskich, usługi ubezpieczeniowe dotyczące nieruchomości, finansowe zarządzanie projektami z dziedziny nieruchomości, 37 usługi
budowlane, w tym: budowa nieruchomości komercyjnych, budowa
nieruchomości mieszkalnych [budownictwo], budowa utwardzanych
miejsc parkingowych, usługi nadzoru budowlanego w zakresie projektów dotyczących nieruchomości, usługi rozbiórkowe, sprzątanie
nieruchomości, konserwacja nieruchomości, remont nieruchomości,
usługi doradcze dotyczące renowacji nieruchomości.

(111) 333491
(220) 2020 03 27
(210) 511935
(151) 2020 10 14
(441) 2020 06 15
(732) KOPEĆ PIOTR, Milanówek (PL)
(540) (znak słowny)
(540) PETER STEINER
(510), (511) 12 hamulce do pojazdów, hamulce do pojazdów lądowych, hamulce klockowe do pojazdów lądowych, hamulce stożkowe
do pojazdów lądowych, hamulce tarczowe do pojazdów lądowych,
hamulce elektroniczne do pojazdów, hamulce taśmowe do pojazdów lądowych, okładziny hamulcowe do pojazdów, szczęki hamulcowe do pojazdów, tarcze hamulcowe do pojazdów, tarcze hamulcowe, hamulce tarczowe, hamulce kół, klocki hamulcowe do pojazdów,
klocki hamulcowe do pojazdów lądowych, klocki hamulcowe do samochodów, cylindry hamulcowe, cylindry hamulcowe do pojazdów,
cylindry hamulcowe do pojazdów lądowych, tarcze hamulcowe
do motocykli, segmenty hamulcowe do pojazdów, zestawy hamulcowe do pojazdów, układy hamulcowe do pojazdów i części do nich,
układy hamulcowe do pojazdów lądowych, bębny hamulcowe,
bębny hamulcowe do pojazdów, bębny hamulcowe do pojazdów
lądowych, części hamulcowe do samochodów, dźwignie hamulcowe do pojazdów, hamulcowe części do pojazdów, hamulcowe klocki
do pojazdów lądowych, zaciski hamulca tarczowego do pojazdów
lądowych, zaciski hamulca tarczowego [części motocykli], zaciski hamulca tarczowego do pojazdów.
(111) 333492
(220) 2020 03 29
(210) 511949
(151) 2020 10 14
(441) 2020 06 15
(732) STYCZEWSKI WOJCIECH K9 REX, Rytele-Olechny (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) K9 REX
(540)

(591) czarny, czerwony, biały
(531) 03.01.08, 03.01.22, 03.01.28, 25.01.25, 25.07.08, 27.05.01,
29.01.13
(510), (511) 41 szkolenie psów.
(111) 333493
(220) 2020 03 29
(151) 2020 10 15
(441) 2020 06 08
(732) TIM SPÓŁKA AKCYJNA, Bielsko-Biała (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) AFRiCANt

(210) 511955
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(540)

(531) 03.02.09, 05.01.16, 05.01.09, 27.05.01
(510), (511) 33 wina.
(111) 333494
(220) 2020 03 29
(151) 2020 10 15
(441) 2020 06 08
(732) TIM SPÓŁKA AKCYJNA, Bielsko-Biała (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GREEN TEAM VE ECO CREATOR
(540)

(210) 511958

(591) jasnozielony, ciemnozielony, biały, szary
(531) 26.01.04, 26.01.18, 27.05.02, 29.01.14
(510), (511) 33 wina.
(111) 333495
(220) 2020 03 27
(210) 512000
(151) 2020 10 13
(441) 2020 06 01
(732) IGNIS AVEM CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA, Gliwice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) IGNIS AVEM CAPITAL
(540)

(591) granatowy, złoty
(531) 03.07.17, 26.11.03, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 analizy kosztów, audyt działalności gospodarczej, audyt finansowy, badania biznesowe, badania dotyczące działalności
gospodarczej, badania w zakresie biznesu, doradztwo w zakresie
organizacji działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo
w zakresie zarządzania biznesem, doradztwo w zakresie zarządzania
personelem, dostarczanie informacji dotyczących kontaktów handlowych i biznesowych, negocjowanie i rozliczanie transakcji handlowych dla osób trzecich, negocjowanie umów biznesowych dla osób
trzecich, pomoc przy zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi lub handlowymi, pomoc w zarządzaniu działalnością gospodarczą, tymczasowe zarządzanie przedsiębiorstwem, usługi doradztwa
w zakresie działalności gospodarczej, usługi ekspertów w zakresie
efektywności biznesowej, usługi związane z przenoszeniem przed-

92

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

siębiorstw, wyceny handlowe, usługi doradcze w zarządzaniu działalnością gospodarczą, usługi doradcze w zarządzaniu działalnością
gospodarczą, zarządzanie w rachunkowości, zarządzanie mieszkaniami, 36 inwestowanie funduszy kapitałowych, inwestowanie kapitału w nieruchomości, inwestowanie za pośrednictwem mediów
elektronicznych, inwestowanie funduszy na cele charytatywne, inwestowanie funduszy na rzecz osób trzecich, inwestowanie kapitału
własnego w firmy międzynarodowe, doradztwo finansowe związane
z inwestowaniem w infrastrukturę, doradztwo finansowe związane
z inwestowaniem w nieruchomości, restrukturyzacja długów, usługi
w zakresie papierów wartościowych związane z restrukturyzacją kapitału, zarządzanie inwestycjami, zarządzanie akcjami, zarządzanie
udziałami, zarządzanie budynkami, zarządzanie nieruchomościami,
zarządzanie gruntami, zarządzanie finansami, zarządzanie kapitałem, zarządzanie majątkiem, zarządzanie portfelem, zarządzanie
powiernicze, zarządzanie funduszem, zarządzanie aktywami, zarządzanie aktywami i zarządzanie portfolio, doradztwo finansowe,
doradztwo finansowe dotyczące inwestycji, doradztwo finansowe
i ubezpieczeniowe, doradztwo finansowe dotyczące podatków,
doradztwo finansowe dotyczące rozliczeń, doradztwo finansowe
i usługi konsultingu finansowego, doradztwo finansowe w zakresie
podatków, doradztwo finansowe dotyczące planowania podatków,
doradztwo finansowe w zakresie franchisingu, niezależne doradztwo w zakresie planowania finansowego, doradztwo finansowe
w zakresie zarządzania aktywami, doradztwo w zakresie podatków
dochodowych, doradztwo finansowe w sprawach papierów wartościowych, doradztwo finansowe dotyczące programów akcji pracowniczych, inwestowanie w nieruchomości, 45 doradztwo prawne,
doradztwo prawne w dziedzinie opodatkowania, doradztwo prawne
związane z prawami konsumenta, doradztwo prawne w zakresie odpowiedzi na ogłoszenia przetargowe, doradztwo prawne związane
z prawami własności intelektualnej.

(111) 333496
(220) 2020 03 27
(210) 512001
(151) 2020 10 09
(441) 2020 05 18
(732) PACZYŃSKA MARZENA TESORA, Bielsko-Biała (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Tesora z pasją do nauki
(540)

(591) fioletpwy, pomarańczowy, żółty, czerwony, zielony, czarny
(531) 03.13.01, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna w sklepach stacjonarnych oraz w Internecie: zabawek, mat do przewijania niemowląt,
krzesełek dla dzieci i niemowląt, akcesoriów łazienkowych dla żłobków, pomocy dydaktycznych dla przedszkoli, pomocy dydaktycznych dla szkół z zakresu matematyki, chemii, fizyki, geografii, historii,
biologii, języków obcych oraz kodowania, zabawek kreatywnych,
gier, puzzli edukacyjnych, produktów edukacyjnych Montessori,
produktów do integracji sensorycznej, specjalistycznych pomocy
edukacyjnych z logopedii, specjalistycznych pomocy naukowych
dla dyslektyków oraz dyskalkulików, specjalistycznych pomocy edukacyjnych z zakresu pedagogiki oraz rozwoju społecznego, pomocy do pracowni języka polskiego, pomocy do pracowni plastycznej,
materiałów z zakresu edukacji prozdrowotnej, rękawiczek laboratoryjnych, odzieży medycznej, pojemników na odpady medyczne,
apteczek, wag (w tym laboratoryjnych), tablic szkolnych, ekranów
do projektorów, nakładek magnetycznych, sprzętu sprzątającego, dozowników do środków czystości, suszarek do dłoni, wózków
na wyposażenie do utrzymania czystości, środków do dezynfekcji.
(111) 333497
(220) 2020 03 27
(210) 512002
(151) 2020 10 09
(441) 2020 05 18
(732) SKARBIEC TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH
SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) S SKARBIEC
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(540)

(591) niebieski, granatowy
(531) 26.01.18, 27.05.01, 27.05.17, 29.01.04
(510), (511) 36 zarządzanie funduszem, doradztwo finansowe, usługi
finansowe, zarządzanie finansami.
(111) 333498
(220) 2020 03 27
(210) 512004
(151) 2020 10 09
(441) 2020 05 25
(732) PACZYŃSKA MARZENA TESORA, Bielsko-Biała (PL)
(540) (znak słowny)
(540) TESORA
(510), (511) 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna w sklepach stacjonarnych oraz w Internecie: zabawek, mat do przewijania niemowląt,
krzesełek dla dzieci i niemowląt, akcesoriów łazienkowych dla żłobków, pomocy dydaktycznych dla przedszkoli, pomocy dydaktycznych dla szkól z zakresu matematyki, chemii, fizyki, geografii, historii,
biologii, języków obcych oraz kodowania, zabawek kreatywnych,
gier, puzzli edukacyjnych, produktów edukacyjnych Montessori,
produktów do integracji sensorycznej, specjalistycznych pomocy
edukacyjnych z logopedii, specjalistycznych pomocy naukowych
dla dyslektyków oraz dyskalkulików, specjalistycznych pomocy edukacyjnych z zakresu pedagogiki oraz rozwoju społecznego, pomocy do pracowni języka polskiego, pomocy do pracowni plastycznej,
materiałów z zakresu edukacji prozdrowotnej, rękawiczek laboratoryjnych, odzieży medycznej, pojemników na odpady medyczne,
apteczek, wag (w tym laboratoryjnych), tablic szkolnych, ekranów
do projektorów, nakładek magnetycznych, sprzętu sprzątającego, dozowników do środków czystości, suszarek do dłoni, wózków
na wyposażenie do utrzymania czystości, środków do dezynfekcji.
(111) 333499
(220) 2020 03 27
(210) 512007
(151) 2020 10 12
(441) 2020 05 18
(732) DYBICZ MAREK USŁUGI REMONTOWO-BUDOWLANE,
Zblewo (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MAREK DYBICZ PRACE WYKOŃCZENIOWE
(540)

(591) czarny, czerwony, biały
(531) 02.01.15, 26.11.03, 26.11.09, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 37 adaptacja poddasza i strychu, betonowanie, brukarstwo i kafelkowanie, budowa domów, budowa kabin, budowa kuchni, budowa podłóg, budowa pomieszczeń, budowa schodów z drewna, budowa ścian, budownictwo, instalacja materiałów izolacyjnych
w budynkach, na dachach i w konstrukcjach, instalacja osprzętu i wyposażenia w budynkach, instalacja pokryć dachowych, malowanie
budynków, malowanie i lakierowanie, malowanie natryskowe, malowanie powierzchni wewnętrznych i zewnętrznych, montaż [instalacja] konstrukcji budynków, montaż drzwi i okien, montaż ogrodzeń,
montaż paneli gipsowych, montaż płyt ściennych, montaż podłóg
drewnianych, montaż ścian działowych kartonowo-gipsowych, montaż [instalacja] półek, montaż bram, montaż paneli gipsowych, montaż płyt ściennych, montaż podłóg drewnianych, montaż podłóg laminowanych, montaż półpięter, montaż szafek kuchennych, montaż
urządzeń grzewczych, montaż żaluzji i rolet, murarstwo, nakładanie
farby w sprayu, palowanie, przygotowanie terenu [budownictwo],
szpachlowanie, szlifowanie papierem ściernym, tapetowanie, tynkowanie, układanie dachówek i płytek łupkowych, układanie kabli,
układanie parkietów, układanie płytek podłogowych, układanie pokryć sufitów, usługi brukarskie, usługi budowlane i naprawy budyn-
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ków, usługi demontażu, usługi malowania domów, usługi układania
płytek ceramicznych, usługi w zakresie cementacji.

(111) 333500
(220) 2020 03 27
(210) 512019
(151) 2020 11 05
(441) 2020 07 20
(732) INPOST PACZKOMATY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków (PL);
INPOST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) InPost Lodówkomat
(540)

(591) biały, niebieski, żółty, czarny
(531) 01.03.02, 01.07.06, 25.05.02, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 6 metalowe skrzynki, pojemniki i kontenery służące
do sortowania, przechowywania i wydawania paczek i przesyłek wymagające zachowania odpowiedniej temperatury, 7 urządzenia automatyczne zawierające skrytki pocztowe służące do przyjmowania
sortowania i wydawania paczek i przesyłek wymagające zachowania
odpowiedniej temperatury oraz części do tych urządzeń, urządzenia
automatyczne wyposażone w systemy chłodzące, 9 urządzenia elektroniczne zawierające skrytki pocztowe służące do przyjmowania
sortowania i wydawania paczek i przesyłek wymagające zachowania
odpowiedniej temperatury oraz części do tych urządzeń, programy
komputerowe do obsługi elektronicznych systemów powiadamiania za pośrednictwem SMS lub Internetu, urządzenia elektroniczne
wyposażone w systemy chłodzące, 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. 		
(551) wspólne prawo ochronne
(111) 333501
(220) 2020 03 27
(210) 512024
(151) 2020 10 29
(441) 2020 06 01
(732) DIRTBIKE FACTORY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DIRTBIKE FACTORY
(540)

Kolor znaku:
(591)
(531) 09.07.21, 27.05.01, 27.05.02, 27.05.17
(510), (511) 12 motocykle, motocykle motocrossowe, elektryczne motocykle, podnóżki motocyklowe, nóżki motocyklowe, torby
na motocykl, siodełka do motocykli, stojaki na motocykle, błotniki
do motocykli, bagażniki dla motocykli, kierownice do motocykli,
dzwonki do motocykli, koła do motocykli, amortyzatory do motocykli, opony do motocykli, ramy do motocykli, silniki do motocykli,
pedały do motocykli, łańcuchy do motocykli, wahacze do motocykli,
przyczepy boczne motocyklowe, sakwy boczne motocyklowe, opra-
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wy reflektorów jako części motocykli, przewody sprzęgła jako części
motocykli, wirniki hamulca jako części motocykli, łańcuchy napędowe do motocykli, przekładki przednie jako części motocykli, dopasowane pokrowce na motocykle, koła łańcuchowe do motocykli, wały
korbowe do motocykli, obręcze kół do motocykli, tarcze hamulcowe
do motocykli, oparcia pasażerów do motocykli, manetki obrotowe
do motocykli, amortyzatory kierownicy jako części motocykli, pedały hamulca jako części motocykli, linki hamulcowe jako części motocykli, uchwyty kierownicy jako części motocykli, dętki do opon
motocykli, ramiona kół do motocykli, widełki przednie do motocykli,
pompy powietrza do motocykli, części konstrukcyjne do motocykli,
zaciski hamulca tarczowego jako części motocykli, dźwignie kontrolne kierownicy jako części motocykli, osłony przeciwpyłowe amortyzatora jako części motocykli, blokady hamulców tarczowych do motocykli, dźwiękowe sygnały ostrzegawcze do motocykli, koła zębate
do napędów motocyklowych, piasty do kół w pojazdach, przednie
panele deski rozdzielczej jako części motocykli, dźwignie zmiany
biegów jako części do motocykli, 35 sprzedaż detaliczna lub hurtowa następujących towarów: motocykle, motocykle motocrossowe,
elektryczne motocykle, podnóżki motocyklowe, nóżki motocyklowe,
torby na motocykl, siodełka do motocykli, stojaki na motocykle, błotniki do motocykli, bagażniki dla motocykli, kierownice do motocykli,
dzwonki do motocykli, koła do motocykli, amortyzatory do motocykli, opony do motocykli, ramy do motocykli, silniki do motocykli,
pedały do motocykli, łańcuchy do motocykli, wahacze do motocykli,
przyczepy boczne motocyklowe, sakwy boczne motocyklowe, oprawy reflektorów jako części motocykli, przewody sprzęgła jako części
motocykli, wirniki hamulca jako części motocykli, łańcuchy napędowe do motocykli, przekładki przednie jako części motocykli, dopasowane pokrowce na motocykle, koła łańcuchowe do motocykli, wały
korbowe do motocykli, obręcze kół do motocykli, tarcze hamulcowe
do motocykli, oparcia pasażerów do motocykli, manetki obrotowe
do motocykli, amortyzatory kierownicy jako części motocykli, pedały hamulca jako części motocykli, linki hamulcowe jako części motocykli, uchwyty kierownicy jako części motocykli, dętki do opon
motocykli, ramiona kół do motocykli, widełki przednie do motocykli,
pompy powietrza do motocykli, części konstrukcyjne do motocykli,
zaciski hamulca tarczowego jako części motocykli, dźwignie kontrolne kierownicy jako części motocykli, osłony przeciwpyłowe amortyzatora jako części motocykli, blokady hamulców tarczowych do motocykli, dźwiękowe sygnały ostrzegawcze do motocykli, koła zębate
do napędów motocyklowych, piasty do kół w pojazdach, przednie
panele deski rozdzielczej jako części motocykli, dźwignie zmiany
biegów jako części do motocykli, 41 planowanie specjalnych imprez,
informacja o imprezach rozrywkowych, organizowanie imprez rekreacyjnych, organizowanie imprez rozrywkowych, przeprowadzanie
imprez rozrywkowych, usługi w zakresie dystrybucji i rezerwacji biletów na imprezy, organizowanie wyścigów motocyklowych, udostępnianie informacji dotyczących wyścigów motorowych, dostarczanie
informacji dotyczących sportów motorowych.

(111) 333502
(220) 2020 03 30
(210) 512049
(151) 2020 10 29
(441) 2020 07 13
(732) POLSKA SIEĆ WINDYKACJI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚĆIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Gdynia (PL)
(540) (znak słowny)
(540) KLIK KLIK PUK PUK
(510), (511) 35 usługi w zakresie promocji usług finansowych i płatniczych, marketing, reklama, reklama internetowa, rozpowszechnianie
materiałów reklamowych promujących usługi finansowe i płatnicze,
informacja handlowa, zarządzanie i doradztwo w sprawach działalności gospodarczej, administrowanie działalnością gospodarczą, pomoc
w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarządzanie i administrowanie działalnością gospodarczą, 36 usługi finansowe, doradztwo
finansowe, udzielanie pożyczek i kredytów, informacja finansowa,
przelewy i transakcje finansowe oraz usługi płatnicze, skomputeryzowane usługi finansowe, gwarancje i poręczenia finansowe, analizy,
oceny, prognozy finansowe, organizowanie sprzedaży pożyczek, prowadzenie i obsługa kart płatniczych, kredytowych i innych związanych
z realizacją usług bankowych, 39 transport, spedycja, magazynowanie
i składowanie towarów, dostarczanie towarów, pakowanie towarów,
planowanie i organizowanie podróży, usługi biur podróży, mianowicie organizowanie transportu dla podróżnych, usługi biura podróży,
mianowicie dokonywanie rezerwacji i zamówień na transport, plano-
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wanie, organizowanie i rezerwowanie podróży za pomocą środków
elektronicznych, 43 usługi w zakresie zakwaterowania i rezerwacji
zakwaterowania, organizowanie zakwaterowania dla turystów, usługi
informacji, doradztwa i rezerwacji w zakresie zakwaterowania tymczasowego, bary, kawiarnie, restauracje, przygotowywanie żywności
na zamówienie oraz ich dostawa, usługi cateringu zewnętrznego,
usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, usługi informacji, doradztwa
i rezerwacji w zakresie dostarczania żywności i napojów.

(111) 333503
(220) 2020 03 30
(210) 512052
(151) 2020 10 12
(441) 2020 06 15
(732) GRUPA AWW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kalisz (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DOUBLE V V. DOUBLE
(540)
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(111) 333506
(220) 2020 03 30
(210) 512057
(151) 2020 10 14
(441) 2020 05 25
(732) BANK POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI SPÓŁKA AKCYJNA,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) BS Pay
(510), (511) 36 usługi bankowe z dostępem bezpośrednim np. przez
Internet-home banking, usługi bankowe w zakresie oszczędności,
lokaty kapitału wymiana pieniędzy, depozyty sejfowe, doradztwo
w sprawach finansowych, transakcje finansowe, doradztwo finansowe, usługi finansowe, operacje bankowe, operacje walutowe, operacje finansowe, informacje bankowe, informacje finansowe, inwestycje kapitałowe, 41 edukacja, informacja o edukacji, organizowanie
konkursów, organizowanie loterii, nauczanie, nauczanie korespondencyjne, organizowanie i prowadzenie warsztatów, organizowanie
i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie kongresów,
organizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie i prowadzenie sympozjów, pisanie tekstów, innych niż reklamowych, publikowanie tekstów innych niż teksty reklamowe.
(111) 333507
(220) 2020 03 30
(210) 512066
(151) 2020 10 12
(441) 2020 06 01
(732) NEXON PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PASTYLKI do ssania NP NEXON PHARMA ISLANDZKIE medic+
(540)

(591) czarny, biały
(531) 26.03.23, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 33 napoje alkoholowe, alkohol, napoje destylowane, spirytus, wódka, napoje alkoholowe gorzkie, likiery, gorzkie nalewki,
napoje alkoholowe zawierające ekstrakty ziołowe, napoje alkoholowe zawierające ekstrakty owocowe, napoje alkoholowe zawierające
wyciągi korzenne, ekstrakty alkoholowe.
(111) 333504
(220) 2020 03 30
(210) 512055
(151) 2020 10 12
(441) 2020 06 15
(732) SANO-NOWOCZESNE ŻYWIENIE ZWIERZĄT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sękowo (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Aliosan
(540)

(591) brązowy, czarny
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 5 suplementy diety dla zwierząt, preparaty weterynaryjne, preparaty diagnostyczne do celów weterynaryjnych, preparaty
z mikroorganizmów do celów medycznych lub weterynaryjnych,
preparaty witaminowe, 29 mleko, produkty mleczne, 31 preparaty
zwiększające niesienie się drobiu, makuchy, otręby zbożowe, pasza
dla zwierząt tucznych, pasza dla bydła, pokarm dla zwierząt, pożywienie dla psów, kotów i innych zwierząt, produkty do hodowli zwierząt, produkty do tuczenia zwierząt, spożywcze pasze wzmacniające
dla zwierząt.
(111) 333505
(220) 2020 03 30
(210) 512056
(151) 2020 10 14
(441) 2020 06 22
(732) ARISTO PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) MEBELIN
(510), (511) 5 leki i produkty farmaceutyczne do celów medycznych
dla ludzi.

(591) niebieski, biały, fioletowy, zielony, szary, brązowy
(531) 06.01.02, 24.13.01, 26.05.04, 26.05.22, 26.13.25, 27.05.01,
29.01.15
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, suplementy diety, dietetyczne środki spożywcze, substancje dietetyczne dla celów medycznych
i leczniczych, mineralne dodatki do żywności dla celów medycznych
lub leczniczych, probiotyki, prebiotyki, synbiotyki, preparaty wspomagające leczenie lub podnoszenie odporności organizmu, preparaty wzbogacające organizm w niezbędne witaminy i mikroelementy,
preparaty witaminowe, mineralne preparaty spożywcze do celów
medycznych i leczniczych, mineralne suplementy diety, mineralne wody do celów leczniczych lub medycznych, preparaty ziołowe
do celów medycznych i leczniczych, zioła lecznicze lub medyczne,
napoje lecznicze lub medyczne, napary lecznicze lub medyczne, herbaty lecznicze lub medyczne, preparaty biotechnologiczne dla celów
leczniczych lub medycznych, preparaty biologiczne dla celów leczniczych lub medycznych, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji
skóry, żywność dla niemowląt, materiały opatrunkowe, plastry, kremy
do celów medycznych lub leczniczych, balsamy do celów medycznych lub leczniczych, maści do celów medycznych lub leczniczych,
syropy do celów leczniczych lub medycznych, krople do oczu do celów leczniczych lub medycznych, krople doustne do celów leczniczych lub medycznych, wyroby medyczne w postaci syropów, kropli,
tabletek, saszetek w proszku, środki sanitarne do celów leczniczych
lub medycznych, środki odkażające, leki dla ludzi, preparaty wspomagające leczenie, preparaty weterynaryjne, leki weterynaryjne.
(111) 333508
(151) 2020 10 14

(220) 2020 03 30
(441) 2020 06 01

(210) 512077
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(732) JOGURTY MAGDA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szaflary (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) plantON
(540)

(591) biały, zielony, jasnozielony, ciemnozielony
(531) 05.03.14, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 29 substytuty jogurtów tworzone na bazie mleczka kokosowego, migdałowego, sojowego, ryżowego, pochodzącego z orzechów nerkowca lub z ziaren konopi siewnej, substytuty produktów
mlecznych tworzone na bazie mleczka kokosowego, migdałowego,
sojowego, ryżowego, pochodzącego z orzechów nerkowca lub z ziaren konopi siewnej, napoje na bazie mleczka kokosowego, migdałowego, sojowego, ryżowego, pochodzącego z orzechów nerkowca
lub z ziaren konopi siewnej, przekąski na bazie mleczka kokosowego,
migdałowego, sojowego, ryżowego, pochodzącego z orzechów nerkowca lub z ziaren konopi siewnej, desery na bazie mleczka kokosowego, migdałowego, sojowego, ryżowego, pochodzącego z orzechów nerkowca lub z ziaren konopi siewnej, 30 napoje czekoladowe,
kakaowe lub kawowe, napoje bezalkoholowe na bazie zbóż, przekąski na bazie zbóż, desery na bazie zbóż, majonez na bazie zbóż, sosy
sałatkowe na bazie zbóż, wyroby cukiernicze za wyjątkiem lodów, 32
napoje bezalkoholowe na bazie owoców lub warzyw.
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(540) PONAD 160 LAT TRADYCJI 1856 BG PILZNER PIWO JASNE
PEŁNE BROWAR GŁUBCZYCE
(540)

(591) biały, jasnobeżowy, złoty, brązowy, czerwony
(531) 05.07.02, 25.01.15, 27.05.01, 29.01.15, 27.07.01
(510), (511) 32 piwo.
(111) 333511
(220) 2020 03 31
(210) 512114
(151) 2020 10 09
(441) 2020 06 22
(732) BROWAR GŁUBCZYCE SPÓŁKA AKCYJNA, Głubczyce (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) sudeckie Dobrze wywarzone! PIWO JASNE PEŁNE Spróbuj!
(540)

(111) 333509
(220) 2020 03 30
(210) 512086
(151) 2020 10 15
(441) 2020 06 08
(732) KUBIAK BARTŁOMIEJ LA ONDA, Włocławek (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) La Onda
(540)

(591) biały, czerwony, zielony, srebrny
(531) 26.03.23, 27.05.01, 27.07.01, 29.01.14
(510), (511) 32 piwo.
(111) 333512
(220) 2020 03 31
(151) 2020 10 14
(441) 2020 06 22
(732) LIPKA PATRYCJA LIGIA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CARTER
(540)

(591) czarny, szary
(531) 02.09.23, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 25 odzież, odzież damska, odzież męska, odzież dziecięca, odzież dziewczęca, swetry, topy, odzież wierzchnia dla kobiet
i mężczyzn, odzież wierzchnia dla dzieci, odzież do spania, sukienki,
suknie, koszulki, bluzy, bluzy z kapturem, spódnice, koszule, kurtki,
skarpetki, T-shirty, bluzki, spodnie, odzież sportowa, 35 sprzedaż
detaliczna lub hurtowa następujących towarów: odzież, odzież
damska, odzież męska, odzież dziecięca, odzież dziewczęca, swetry,
topy, odzież wierzchnia dla kobiet i mężczyzn, odzież wierzchnia dla
dzieci, odzież do spania, sukienki, suknie, koszulki, bluzy, bluzy z kapturem, spódnice, koszule, kurtki, skarpetki, T-shirty, bluzki, spodnie,
odzież sportowa.
(111) 333510
(220) 2020 03 31
(210) 512113
(151) 2020 10 09
(441) 2020 06 22
(732) BROWAR GŁUBCZYCE SPÓŁKA AKCYJNA, Głubczyce (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)

(210) 512119

(591) czarny, szary, czerwony
(531) 26.11.13, 18.03.02, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 12 łodzie, łodzie wiosłowe, łodzie żaglowe, barki, łodzie
rybackie, łodzie sportowe, łodzie motorowe, łodzie mieszkalne, łodzie rekreacyjne, kadłuby łodzi, części konstrukcyjne do łodzi, kliny
łodzi, kadłuby łodzi, stery łodzi, skorupy łodzi, żurawiki łodziowe,
bomy do łodzi, rumpel do łodzi, odbijacze do łodzi, żurawiki do łodzi,
knagi do łodzi, maszty do łodzi, części konstrukcyjne do łodzi, śruby
napędowe do łodzi, płaty wodne do łodzi, wały napędowe do łodzi,
maszty do łodzi żaglowych, osłony [budki] do łodzi, dopasowane
osłony na łodzie i pojazdy morskie, pokrywy włazów jako części kon-
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strukcyjne do łodzi, ochraniacze skrzydeł śruby napędowej do łodzi,
poduszki na siedzenia w łodziach, plandeki przystosowane [ukształtowane] do łodzi, ochraniacze przeciw obcieraniu do łodzi, dopasowane pokrowce na łodzie, podstawy masztów do łodzi, statki wodne,
jednostki pływające, 35 usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej łodzi
i innego sprzętu pływającego, kadłubów łodzi, części konstrukcyjnych do łodzi, osprzętu i wyposażenia do łodzi.

(111) 333513
(220) 2020 04 01
(210) 512133
(151) 2020 10 12
(441) 2020 06 08
(732) ŚWIDNIEWICZ PAWEŁ, TEODORCZYK PAWEŁ BROWAR
PIWOJAD SPÓŁKA CYWILNA, Podgórska Wola (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PIWOJAD
(540)

(591) biały, czarny, żółty
(531) 03.05.11, 08.07.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 21 kufle na piwo, szklanki do piwa, kufle do piwa, dzbanki
do piwa, podkładki pod piwo nie z papieru i nie z tkanin, 32 piwo,
piwo bezalkoholowe, piwo rzemieślnicze, piwo pszeniczne, piwo
słodowe, piwo i produktu piwowarskie, piwo pełne jasne, Barley
Wine [piwo], piwo typu saison, piwo typu koźlak, czarne piwo [piwo
ze słodu palonego], piwo jasne typu ale, korzenne piwa, piwa smakowe, mineralizowane piwa, imitacja piwa, piwo o smaku kawy, napoje
na bazie piwa, drinki na bazie piwa, Ale [rodzaj piwa angielskiego],
ekstrakty chmielu do produkcji piwa, indyjskie piwa jasne ale (IPA),
Porter [rodzaj mocnego, ciemnego piwa], Stout [rodzaj mocnego,
ciemnego piwa], napój imbirowy, woda [napoje], napoje izotoniczne,
napoje odalkoholizowane, napoje bezalkoholowe, napoje orzeźwiające, napoje proteinowe, napoje węglowodanowe, napoje energetyzujące, napoje półmrożone, napoje typu kola [napoje bezalkoholowe], 35 usługi sprzedaży detalicznej w związku z piwem, usługi
sprzedaży hurtowej w związku z piwem, usługi sprzedaży detalicznej
za zamówieniem pocztowym związane z piwem, usługi sprzedaży
detalicznej za pomocą katalogów w związku z piwem, usługi sprzedaży detalicznej za pomocą globalnych sieci komputerowych związane z piwem, 40 warzenie piwa, usługi browarnicze, 43 serwowanie
napojów alkoholowych, serwowanie jedzenia i napojów, serwowanie napojów w małych browarniach, serwowanie napojów w pubach
z browarem, serwowanie żywności i napojów dla gości, serwowanie
żywności i napojów w kawiarenkach internetowych, serwowanie
żywności i napojów dla gości w restauracjach, serwowanie żywności
i napojów w restauracjach i barach.
(111) 333514
(220) 2020 04 01
(210) 512144
(151) 2020 10 13
(441) 2020 06 29
(732) PZU CASH SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) pzu cash
(510), (511) 9 magnetyczne nośniki danych, płyty (dyski) z nagraniami,
sprzęt przetwarzający dane i komputery, oprogramowanie i programy
komputerowe, aplikacje mobilne i internetowe, aplikacje do pobrania
na smartfony, aplikacje do pobrania, aplikacje komputerowe do pobrania, karty zakodowane magnetycznie, 35 zarządzanie biznesowe
platformą internetową umożliwiającą prezentowanie, wybór ofert
usług finansowych i bankowych oraz zawieranie umów pożyczki, udostępnianie informacji handlowych, zarządzanie biznesowe platformą
internetową umożliwiającą prezentacje, porównywanie, wybór ofert
usług finansowych lub bankowych przez klientów detalicznych oraz
zawieranie umów pożyczki, informacja o ww. usługach, reklama, zarządzanie w działalności handlowej, administrowanie działalności
handlowej, prace biurowe, specjalistyczne doradztwo i konsulting
w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, pomoc i usługi
w zakresie organizacji i zarządzania działalnością gospodarczą, przedsiębiorstwami oraz przedsięwzięciami gospodarczymi i handlowymi,
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usługi audytorskie, księgowe i rachunkowe, pośrednictwo w zawieraniu transakcji handlowych, usługi w zakresie specjalistycznego doradztwa handlowego i gospodarczego, usługi pośrednictwa handlowego, usługi agencji importowo-eksportowych i agencji handlowych,
ekspertyzy w dziedzinie działalności gospodarczej, ekspertyzy opłacalności, opracowywanie informacji statystycznych, sporządzanie wyciągów z kont, 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, komputerowe
zarządzanie plikami, wyszukiwanie informacji w bazach i plikach komputerowych, usługi w zakresie reklamy i promocji, usługi dotyczące
public relations, usługi w zakresie reklamy z wykorzystaniem metod
słownych, dźwiękowych, audiowizualnych i multimedialnych oraz
za pośrednictwem sieci komputerowej, rozpowszechnianie materiałów reklamowych i ofert reklamowych, rozpowszechnianie ogłoszeń
reklamowych, udostępnienie powierzchni reklamowych i czasu reklamowego, usługi w zakresie obsługi programów lojalnościowych i programów promocyjnych (usługi biurowe), archiwizacja dokumentów
metodami tradycyjnymi, prezentowanie ofert produktów finansowych i bankowych, prezentowanie ofert produktów finansowych
i bankowych na stronach internetowych, prezentowanie ofert produktów finansowych i bankowych za pośrednictwem platformy informatycznej, usługi porównywania ofert finansowych i bankowych, usługi
rozpowszechniania ogłoszeń elektronicznych (reklamowych) za pomocą telekomunikacji, udostępnianie informacji handlowych, informacja o ww. usługach, 36 ubezpieczenia, działalność finansowa, działalność monetarna, majątek nieruchomy, usługi finansowe, usługi
bankowe, doradztwo finansowe, pożyczki, udzielanie pożyczek,
świadczenie usług konsultacyjno-doradczych w sprawach finansowych, doradztwo inwestycyjne, usługi w zakresie czynności powierniczych, zarządzanie funduszami powierniczymi, lokowanie powierzonych pieniędzy w imieniu własnym i na wspólny rachunek uczestników
funduszów powierniczych, zbywanie jednostek uczestnictwa funduszy powierniczych, zarządzanie towarzystwami i funduszami inwestycyjnymi oraz funduszami emerytalnymi, usługi prowadzenia Indywidualnych Kont Emerytalnych, usługi dystrybucji jednostek
Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych, usługi udzielania i obsługi
kredytu na zakup papierów wartościowych, zarządzanie powierzonymi środkami pieniężnymi oraz innymi aktywami, usługi zarządzania
ryzykiem, tworzenie i prowadzenie funduszy inwestycyjnych i powierniczych, usługi depozytowe i kredytowe, usługi brokerskie, clearingowe, leasingowe i factoringu, usługi w zakresie kapitału powierniczego,
akredytywy, obsługi czeków podróżnych, prowadzenie rachunków
bankowych, przyjmowanie wkładów oszczędnościowych i lokat terminowych, udzielanie oraz zaciąganie kredytów i pożyczek, przeprowadzanie rozliczeń transakcji, wykonywanie operacji wekslowych i czekowych, dokonywanie transakcji i przelewów elektronicznych,
przyjmowanie i dokonywanie lokat w bankach krajowych i zagranicznych, przyjmowanie i udzielanie poręczeń i gwarancji bankowych, dokonywanie obrotu wartościami dewizowymi, przyjmowanie do depozytu przedmiotów, dokumentów i papierów wartościowych oraz
udostępnianie skrytek sejfowych, organizowanie i uczestniczenie
w konsorcjach bankowych, dokonywanie obrotu wierzytelnościami,
wykonywanie na zlecenie innych banków określonych czynności bankowych, wykonywanie czynności powierniczych, wydawanie i obsługa kart płatniczych, wykonywanie terminowych operacji finansowych,
wykonywanie czynności z zakresu działalności ubezpieczeniowej, pośrednictwo ubezpieczeniowe, wycena aktywów ruchomych i nieruchomości, zarządzanie majątkiem, usługi operacji finansowych związanych z likwidacją przedsiębiorstw, udostępnianie informacji
finansowych za pośrednictwem strony internetowej, opracowywanie
informacji statystycznych z branży finansowej i bankowej, 38 zapewnianie dostępu do platformy internetowej umożliwiającej prezentowanie, wybór ofert usług finansowych i bankowych oraz zawieranie
umów pożyczki, zapewnianie dostępu do platformy internetowej
umożliwiającej prezentacje, porównywanie, wybór ofert usług finansowych lub bankowych oraz zawieranie umów pożyczki, telekomunikacja, usługi agencji informacyjnych i prasowych, usługi przesyłania
informacji, przesyłanie informacji tekstowej, obrazowej, dźwiękowej
i skompilowanej w formie zapisu elektronicznego oraz udostępnianie
łączności do przesyłania takiej informacji poprzez terminale komputerowe, sieci światłowodów, telefony, telegraphy, teleksy, telefaksy, radio, telewizję oraz urządzenia satelitarne, udostępnianie łączności
i przekazu informacji tekstowej, dźwiękowej i obrazowej poprzez ter-

Nr 5/2021

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

minale komputerowe, oraz poprzez sieć światłowodów, udostępnianie połączenia ze światową siecią komputerową za pośrednictwem
telekomunikacji, wypożyczanie aparatury do przesyłania informacji,
usługi przydzielania dostępu do portali internetowych i obsługa poczty elektronicznej i skrzynek mailowych, transmisje internetowe, zapewnianie dostępu do portali internetowych, usługi związane z udostępnianiem forów internetowych i zapewnianiem dostępu do forów
internetowych, umożliwianie dostępu do portalu z informacjami finansowymi, gospodarczymi, giełdowymi, podatkowymi, prawnymi
oraz z komentarzami i poradami dla inwestorów, umożliwianie dostępu do platformy internetowej używanej do inwestowania na rynku
walut, przydzielanie dostępu do baz danych dostępnych przez Internet, obsługa telekonferencji przesyłanie telekopii, wypożyczanie modemów, wypożyczanie urządzeń telekomunikacyjnych i do przesyłania informacji, usługi w zakresie łączności telefonicznej, udostępnianie
on-line interaktywnej tablicy ogłoszeniowej z branży bankowej i finansowej, zapewnianie dostępu do portali komunikacyjnych i internetowych portali finansowych i bankowych, informacja o powyższych
usługach, 41 publikowanie tekstów innych niż teksty reklamowe, usługi w zakresie gier elektronicznych i konkursów świadczone za pośrednictwem Internetu, udzielanie informacji edukacyjnych online z komputerowej bazy danych lub za pośrednictwem Internetu, edukacja
i kształcenie, edukacja jako nauczanie, informacje o edukacji, komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji, pokazy kształcenia
praktycznego, organizowanie i prowadzenia warsztatów i szkoleń, organizowanie i prowadzenie koncertów, organizowanie i prowadzenie
konferencji, organizowanie i prowadzenie kongresów, organizowanie
i prowadzenie seminariów, organizowanie i prowadzenie sympozjów,
organizowanie i prowadzenie zjazdów, organizowanie konkursów
edukacyjnych lub rozrywkowych, publikacje elektroniczne on-line
książek i periodyków, publikowanie książek, 42 udostępnianie platformy internetowej umożliwiającej prezentowanie, wybór ofert usług finansowych i bankowych zawieranie umów pożyczki, hosting platformy internetowej umożliwiającej prezentowanie, wybór ofert usług
finansowych i bankowych oraz zawieranie umów pożyczki, udostępnianie platformy internetowej umożliwiającej prezentacje, porównywanie, wybór ofert usług finansowych lub bankowych przez klientów
detalicznych oraz zawieranie umów pożyczki, udostępnianie informacji handlowych, skomputeryzowane przechowywanie informacji biznesowych, informacja o ww. usługach.

(111) 333515
(220) 2020 04 01
(210) 512146
(151) 2020 10 12
(441) 2020 05 25
(732) FUNDACJA POLSKA ZIEMIA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PGMRiK Polska Grupa Medialna Rolników i Konsumentów
(540)

(591) zielony, czarny, biały
(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 publikacje elektroniczne, 35 usługi reklamowe, usługi
reklamowe realizowane za pośrednictwem portali internetowych
i internetowych portali społecznościowych, usługi reklamowe realizowane za pośrednictwem prasy, w tym prasy elektronicznej, 41
usługi wydawnicze, elektroniczne usługi wydawnicze.
(111) 333516
(220) 2020 04 02
(210) 512158
(151) 2020 10 12
(441) 2020 06 08
(732) STARA MYDLARNIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Body Chillout
(540)

(531) 27.05.01
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(510), (511) 3 kosmetyki, mydła, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji skóry, ciała, włosów, preparaty kosmetyczne do kąpieli, sole kąpielowe do celów innych niż lecznicze, maseczki kosmetyczne.

(111) 333517
(220) 2020 04 02
(151) 2020 10 12
(441) 2020 06 08
(732) TWORSKI DANIEL, Dąbrówka Strumiany (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GOUDA WORKS
(540)

(210) 512159

(531) 27.05.01, 26.01.14, 02.01.01
(510), (511) 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy.
(111) 333518
(220) 2020 04 02
(151) 2020 10 12
(441) 2020 06 08
(732) TWORSKI DANIEL, Dąbrówka Strumiany (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BEAUTY BAŁUTY
(540)

(210) 512162

(531) 26.04.02, 26.11.01, 26.04.05, 27.05.01
(510), (511) 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy.
(111) 333519
(220) 2020 04 02
(210) 512169
(151) 2020 10 12
(441) 2020 05 25
(732) WOŚKOWIAK DAWID, Grodzisk Wielkopolski (PL)
(540) (znak słowny)
(540) RAPIDO
(510), (511) 39 usługi kurierskie [wiadomości lub towary], dostarczanie paczek, dostarczanie towarów zamówionych korespondencyjnie,
dostawa towarów, logistyka transportu, pakowanie towarów, składowanie towarów, transport, usługi rozładunku towarów, wynajmowanie magazynów.
(111) 333520
(220) 2020 04 05
(151) 2020 11 05
(441) 2020 07 20
(732) HONEYCHEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Honeychem
(540)

(210) 512196

(591) czerwony
(531) 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 1 substancje, materiały i preparaty chemiczne oraz surowce naturalne, kity, wypełniacze i pasty przeznaczone dla przemysłu, materiały filtracyjne [chemiczne, mineralne, roślinne i inne
nieprzetworzone materiały], mieszaniny chemiczne i organiczne
do użytku w produkcji żywności i napojów, podłoża hodowlane,
nawozy i środki chemiczne do użytku w rolnictwie, ogrodnictwie
i leśnictwie, preparaty i materiały chemiczne dla filmu, fotografii
i drukowania, skrobia przeznaczona dla procesów produkcyjnych
i przemysłu, sole do celów przemysłowych, tworzywa sztuczne nieprzetworzone, żywice sztuczne i syntetyczne nieprzetworzone, nawozy i produkty chemiczne przeznaczone dla rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa, tworzywa sztuczne w postaci surowców, tworzywa
sztuczne w postaci nieprzerobionej, tworzywa sztuczne w postaci
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surowej, żywice syntetyczne i nieprzetworzone, detergenty przeznaczone dla procesów produkcyjnych i przemysłu.

(111) 333521
(220) 2020 04 03
(151) 2020 10 12
(441) 2020 06 15
(732) CAIRO-SOFT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Olsztyn (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) cairo.DESK
(540)

(210) 512205

(111) 333522
(220) 2020 04 03
(151) 2020 10 12
(441) 2020 06 15
(732) CAIRO-SOFT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Olsztyn (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) cairo.B2C
(540)

instalacja oprogramowania komputerowego, odzyskiwanie danych
komputerowych, programowanie komputerów, projektowanie
oprogramowania komputerowego, usługi doradcze w dziedzinie
technologii komputerowej, usługi w zakresie ochrony antywirusowej
komputerów.

(111) 333524
(220) 2020 04 03
(151) 2020 10 12
(441) 2020 06 15
(732) CAIRO-SOFT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Olsztyn (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) cairo.B2B
(540)

(591) czarny, zielony
(531) 24.17.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 42 aktualizowanie oprogramowania komputerowego,
analizy systemów komputerowych, doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego, doradztwo w zakresie projektowania
stron internetowych, dostarczanie informacji o technologii komputerowej i programowaniu za pośrednictwem strony internetowej,
instalacja oprogramowania komputerowego, odzyskiwanie danych
komputerowych, programowanie komputerów. projektowanie
oprogramowania komputerowego, usługi doradcze w dziedzinie
technologii komputerowej, usługi w zakresie ochrony antywirusowej
komputerów.
(210) 512206
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(210) 512209

(591) czerwony, czarny
(531) 24.17.02, 27.05.01, 27.07.01, 27.07.11, 29.01.12
(510), (511) 42 aktualizowanie oprogramowania komputerowego,
analizy systemów komputerowych, doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego, doradztwo w zakresie projektowania
stron internetowych, dostarczanie informacji o technologii komputerowej i programowaniu za pośrednictwem strony internetowej,
instalacja oprogramowania komputerowego, odzyskiwanie danych
komputerowych, programowanie komputerów, projektowanie
oprogramowania komputerowego, usługi doradcze w dziedzinie
technologii komputerowej, usługi w zakresie ochrony antywirusowej
komputerów.
(111) 333525
(220) 2020 04 03
(151) 2020 10 12
(441) 2020 06 01
(732) CAIRO-SOFT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Olsztyn (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) cairosoft Programujemy Twój sukces!
(540)

(210) 512211

(591) czarny, pomarańczowy
(531) 24.17.02, 27.07.01, 27.07.11, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 42 aktualizowanie oprogramowania komputerowego,
analizy systemów komputerowych, doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego, doradztwo w zakresie projektowania
stron internetowych, dostarczanie informacji o technologii komputerowej i programowaniu za pośrednictwem strony internetowej,
instalacja oprogramowania komputerowego, odzyskiwanie danych
komputerowych, programowanie komputerów, projektowanie
oprogramowania komputerowego, usługi doradcze w dziedzinie
technologii komputerowej, usługi w zakresie ochrony antywirusowej
komputerów.
(111) 333523
(220) 2020 04 03
(151) 2020 10 12
(441) 2020 06 15
(732) CAIRO-SOFT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Olsztyn (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) cairo.B2B WEBTERMINAL
(540)

(210) 512207

(591) czarny, czerwony
(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.04.02
(510), (511) 42 aktualizowanie oprogramowania komputerowego,
analizy systemów komputerowych, doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego, doradztwo w zakresie projektowania
stron internetowych, dostarczanie informacji o technologii komputerowej i programowaniu za pośrednictwem strony internetowej,

(591) czarny, czerwony
(531) 05.05.20, 05.05.21, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 42 aktualizowanie oprogramowania komputerowego,
analizy systemów komputerowych, doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego, doradztwo w zakresie projektowania
stron internetowych, dostarczanie informacji o technologii komputerowej i programowaniu za pośrednictwem strony internetowej,
instalacja oprogramowania komputerowego, odzyskiwanie danych
komputerowych, programowanie komputerów, projektowanie
oprogramowania komputerowego, usługi doradcze w dziedzinie
technologii komputerowej, usługi w zakresie ochrony antywirusowej
komputerów.
(111) 333526
(220) 2020 04 03
(151) 2020 10 12
(441) 2020 06 01
(732) CAIRO-SOFT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Olsztyn (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) cairosoft

(210) 512213
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(540)

(591) czarny, czerwony
(531) 05.05.20, 05.05.21, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 42 aktualizowanie oprogramowania komputerowego,
analizy systemów komputerowych, doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego, doradztwo w zakresie projektowania
stron internetowych, dostarczanie informacji o technologii komputerowej i programowaniu za pośrednictwem strony internetowej,
instalacja oprogramowania komputerowego, odzyskiwanie danych
komputerowych, programowanie komputerów, projektowanie
oprogramowania komputerowego, usługi doradcze w dziedzinie
technologii komputerowej, usługi w zakresie ochrony antywirusowej
komputerów.
(111) 333527
(220) 2020 04 03
(210) 512228
(151) 2020 11 03
(441) 2020 07 20
(732) DWOJAK TOMASZ PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNOHANDLOWO-USŁUGOWE, Wrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) JIGGAWEAR
(540)
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(540) (znak słowno-graficzny)
(540) V Vinderen
(540)

(591) szary
(531) 26.04.01, 26.04.18, 29.01.06
(510), (511) 35 zarządzanie w działalności gospodarczej, administrowanie działalności gospodarczej, prace biurowe, 36 zarządzanie
i administrowanie nieruchomością, 37 usługi budowlane, usługi budowlane i montaż instalacji budowlanych, naprawy budowlane i instalacji budowlanych.
(111) 333531
(220) 2020 04 03
(210) 512233
(151) 2020 10 13
(441) 2020 06 15
(732) LAZEEZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) naan
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 43 usługi restauracyjne.

(591) czerwony, biały
(531) 24.09.03, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy.
(111) 333528
(220) 2020 04 06
(210) 512232
(151) 2020 10 13
(441) 2020 06 08
(732) KOSTECKA MARTA WHITE LAKE FOR KIDS, Białystok (PL)
(540) (znak słowny)
(540) White Lake for kids
(510), (511) 25 odzież dziecięca, odzież męska, damska i dziecięca,
wyprawki dziecięce [odzież].

(111) 333532
(220) 2020 04 03
(210) 512239
(151) 2020 10 13
(441) 2020 06 15
(732) VINDEREN BRAND MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ceramstic
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 43 usługi restauracyjne.

(591) granatowy, fioletowy
(531) 26.02.01, 26.04.01, 29.01.12, 27.05.01
(510), (511) 6 materiały budowlane metalowe, w tym daszki, klamki,
kołatki, płyty, drzwi, drzwi przesuwne, rolki do drzwi przesuwnych,
klamki, nieelektryczne urządzenia do otwierania drzwi, 11 materiały budowlane sanitarne, w tym bidety, natryski i prysznice, kabiny
natryskowe, sauny instalacje, wyposażenie saun, sedesy, sedesy WC,
umywalki, urządzenia do suszenia rąk, wanny łazienkowe, wyposażenie tych wanien, wanny z wirowym ruchem wody, zlewy i zlewozmywaki, 19 materiały budowlane niemetalowe, w tym bitumy,
bitumiczne powłoki dachowe i inne wyroby bitumiczne, budowlane
konstrukcje niemetalowe, płyty niemetalowe, szkło, kamień, pokrycia dachowe, dachówki, drzwi niemetalowe, płyty drzwiowe, marmur, karton asfaltowany do wykończania powierzchni, płyty i płytki
do elewacji zewnętrznych i wewnętrznych, gresy, glazury płyty. bloki
przeźroczyste, elementy do tworzenia mozaik ściennych, sufitowych
i podłogowych oraz elewacji zewnętrznych, płyty podłogowe, płyty budowlane, terakota, 20 meble i osprzęt do mebli, w tym drzwi
do mebli, fotele, kanapy, meble biurowe, stoliki, stoliki pod komputery i inne maszyny biurowe, zawory wodociągowe z tworzyw sztucznych, maty wyjmowane do zlewów.

(111) 333530
(220) 2020 04 03
(210) 512238
(151) 2020 10 14
(441) 2020 06 15
(732) VINDEREN BRAND MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)

(111) 333533
(220) 2020 04 03
(151) 2020 10 13
(441) 2020 06 08
(732) KRUPA PIOTR, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)

(111) 333529
(220) 2020 04 03
(210) 512234
(151) 2020 10 13
(441) 2020 06 15
(732) LAZEEZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) naan
(540)

(210) 512240
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(540) PROFESJONALNE OZONOWANIE
(540)

(591) żółty, jasnoniebieski, ciemnoniebieski
(531) 26.13.25, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 11 urządzenia do dezynfekcji, urządzenia do sterylizacji,
dezynfekcji i odkażania, urządzenia do dezynfekcji naczyń do celów
przemysłowych, 37 czyszczenie budynków, czyszczenie samochodów, dezynfekcja, dezynfekcja pomieszczeń, zwalczanie szkodników i dezynfekcja, dezynfekcja budynków zapobiegająca plagom
bakterii, czyszczenie pojazdów, czyszczenie aut, czyszczenie higieniczne [baseny], czyszczenie higieniczne [budynki], czyszczenie
elewacji budynków, czyszczenie higieniczne [pojazdy], czyszczenie
przemysłowe budynków, czyszczenie wewnętrznych powierzchni
budynków, czyszczenie budynków od wewnątrz, czyszczenie budynków od wewnątrz i zewnątrz, oczyszczanie strumieniowo-ścierne powierzchni, dezynfekowanie pomieszczeń w celu zapobiegania
infestacji bakteryjnej, dezynfekowanie słuchawek telefonicznych, 40
dezodoryzacja powietrza, odkażanie materiałów niebezpiecznych,
wypożyczanie generatorów, oczyszczanie powietrza, 42 badania
bakteriologiczne, badania i testy bakteriologiczne, konsultacje i badania bakteriologiczne.
(111) 333534
(220) 2020 04 03
(210) 512241
(151) 2020 10 13
(441) 2020 06 15
(732) VINDEREN BRAND MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Balleno
(540)

(591) brązowy
(531) 03.13.06, 27.05.01, 29.01.07
(510), (511) 11 instalacje sanitarne w tym: bidety, natryski i prysznice, kabiny natryskowe, sauny instalacje, wyposażenie saun, sedesy
WC, umywalki, wanny łazienkowe, wyposażenie tych wanien, wanny
z wirowym ruchem wody, zlewozmywaki, suszarki łazienkowe do rąk
montowane przy umywalkach, 19 materiały budowlane niemetalowe, w tym:, drzwi niemetalowe, płyty drzwiowe, bitumy, bitumiczne
powłoki dachowe, bitumiczne wyroby dla budownictwa, dachowe
pokrycia, papa, dachówki niemetalowe, budowlane konstrukcje niemetalowe, płyty niemetalowe, płyty budowlane niemetalowe, elementy wykończeniowe budowlane niemetalowe, płyty podłogowe
niemetalowe, płytki niemetalowe dla budownictwa, płytki podłogowe niemetalowe, płytki ścienne niemetalowe dla budownictwa,
pokrycia niemetalowe ścian, szkło budowlane, marmur, kamień, 20
meble i niemetalowy osprzęt do mebli, w tym: drzwi do mebli, fotele,
kanapy, meble biurowe, stoliki, stoliki pod komputery i inne maszyny
biurowe, zawory wodociągowe z tworzyw sztucznych.
(111) 333535
(220) 2020 04 03
(210) 512242
(151) 2020 10 09
(441) 2020 06 08
(732) BZK TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) SECESJA
(510), (511) 33 napoje alkoholowe z wyjątkiem piwa, gotowe napoje
alkoholowe, aperitify, koktajle, wódki, likiery, brandy, wina.

(111) 333536
(220) 2020 04 03
(151) 2020 10 13
(441) 2020 06 15
(732) CAIRO-SOFT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Olsztyn (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) cairo.WMS
(540)

Nr 5/2021
(210) 512243

(591) czarny, niebieski
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 42 aktualizowanie oprogramowania komputerowego,
analizy systemów komputerowych, doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego, doradztwo w zakresie projektowania stron
internetowych, dostarczanie informacji o technologii komputerowej
i programowaniu za pośrednictwem strony internetowej, instalacja
oprogramowania komputerowego, odzyskiwanie danych komputerowych, programowanie komputerów, projektowanie oprogramowania
komputerowego, usługi doradcze w dziedzinie technologii komputerowej, usługi w zakresie ochrony antywirusowej komputerów.
(111) 333537
(220) 2020 04 03
(151) 2020 10 13
(441) 2020 06 15
(732) CAIRO-SOFT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Olsztyn (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) cairo.PROFIT
(540)

(210) 512245

(591) czarny, ciemnofioletowy
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 42 aktualizowanie oprogramowania komputerowego,
analizy systemów komputerowych, doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego, doradztwo w zakresie projektowania
stron internetowych, dostarczanie informacji o technologii komputerowej i programowaniu za pośrednictwem strony internetowej,
instalacja oprogramowania komputerowego, odzyskiwanie danych
komputerowych, programowanie komputerów, projektowanie
oprogramowania komputerowego, usługi doradcze w dziedzinie
technologii komputerowej, usługi w zakresie ochrony antywirusowej
komputerów .
(111) 333538
(220) 2020 04 03
(151) 2020 10 13
(441) 2020 06 15
(732) CAIRO-SOFT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Olsztyn (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) cairo.ERP FALCON 5
(540)

(210) 512247

(591) czarny, zielony
(531) 26.11.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 42 aktualizowanie oprogramowania komputerowego,
analizy systemów komputerowych, doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego, doradztwo w zakresie projektowania
stron internetowych, dostarczanie informacji o technologii komputerowej i programowaniu za pośrednictwem strony internetowej,
instalacja oprogramowania komputerowego, odzyskiwanie danych
komputerowych, programowanie komputerów, projektowanie
oprogramowania komputerowego, usługi doradcze w dziedzinie
technologii komputerowej, usługi w zakresie ochrony antywirusowej
komputerów.
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(111) 333539
(220) 2020 04 03
(151) 2020 10 13
(441) 2020 06 15
(732) CAIRO-SOFT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Olsztyn (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) cairo.ERP
(540)

(210) 512248

(591) czarny, zielony
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 42 aktualizowanie oprogramowania komputerowego,
analizy systemów komputerowych, doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego, doradztwo w zakresie projektowania stron
internetowych, dostarczanie informacji o technologii komputerowej
i programowaniu za pośrednictwem strony internetowej, instalacja
oprogramowania komputerowego, odzyskiwanie danych komputerowych, programowanie komputerów, projektowanie oprogramowania
komputerowego, usługi doradcze w dziedzinie technologii komputerowej, usługi w zakresie ochrony antywirusowej komputerów.
(111) 333540
(220) 2020 04 03
(151) 2020 10 13
(441) 2020 06 15
(732) CAIRO-SOFT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Olsztyn (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) cairo.TMS
(540)

(210) 512249

(591) ciemnobrązowy, czarny
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 42 aktualizowanie oprogramowania komputerowego,
analizy systemów komputerowych, doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego, doradztwo w zakresie projektowania stron
internetowych, dostarczanie informacji o technologii komputerowej
i programowaniu za pośrednictwem strony internetowej, instalacja
oprogramowania komputerowego, odzyskiwanie danych komputerowych, programowanie komputerów, projektowanie oprogramowania
komputerowego, usługi doradcze w dziedzinie technologii komputerowej, usługi w zakresie ochrony antywirusowej komputerów.
(111) 333541
(220) 2020 04 06
(151) 2020 10 09
(441) 2020 06 22
(732) PUWER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Piotrków Trybunalski (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DEVIPUR D
(540)

(210) 512281

(510), (511) 5 suplementy żywnościowe, odżywcze suplementy
diety, suplementy diety dla ludzi, nutraceutyki do stosowania jako
suplementy diety, suplementy diety do użytku medycznego, suplementy diety dla osób ze specjalnymi wymaganiami dietetycznymi,
zioła lecznicze, zioła lecznicze suszone lub zakonserwowane, preparaty ziołowe do celów medycznych, ekstrakty roślinne i ziołowe
do celów leczniczych, leki, środki farmaceutyczne, dietetyczne środki spożywcze do celów medycznych.

(111) 333542
(220) 2020 04 06
(210) 512282
(151) 2020 10 09
(441) 2020 06 08
(732) RECORDATI POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Remulsa
(510), (511) 5 produkty lecznicze, środki farmaceutyczne, suplementy diety do celów leczniczych, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia medycznego.
(111) 333543
(220) 2020 04 06
(210) 512283
(151) 2020 10 09
(441) 2020 06 22
(732) ALMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kraków (PL)
(540) (znak graficzny)
(540)
(540)

(591) biały, czarny, czerwony
(531) 03.07.07, 03.07.16, 29.01.01, 29.01.06, 29.01.08
(510), (511) 6 opakowania blaszane, 16 worki i torby papierowe, torebki z papieru na artykuły żywnościowe, opakowania na żywność,
opakowania z tworzyw sztucznych, opakowania kartonowe, nieprzepuszczające powietrza opakowania z papieru, uniwersalne woreczki
z tworzyw sztucznych, torebki do pakowania z papieru lub tworzyw
sztucznych, 21 butelki ze szkła, butelki z plastiku, butelki z tworzyw
sztucznych, słoiki, 29 kapusta kiszona, ogórki kiszone, pikle, oliwki,
warzywa kiszone, warzywa konserwowe, warzywa preparowane, warzywa marynowane, warzywa liofilizowane, warzywa grillowane, warzywa fermentowane, warzywa suszone, przekąski na bazie warzyw,
zupy, gotowe dania warzywne, 32 soki warzywne, kwas chlebowy.
(111) 333544
(220) 2020 04 06
(210) 512284
(151) 2020 10 09
(441) 2020 06 22
(732) RECORDATI POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Xemesa
(510), (511) 5 produkty lecznicze, środki farmaceutyczne, suplementy diety do celów leczniczych, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia medycznego.
(111) 333545
(220) 2020 04 06
(151) 2020 10 20
(441) 2020 07 06
(732) KUBIAK MARIUSZ PERFUMERIA NENESS,
Wodzisław Śląski (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Neness
(540)

(591) czarny, biały, szary, jasnopomarańczowy, pomarańczowy,
beżowy
(531) 03.01.06, 03.01.16, 03.01.24, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.15
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(510), (511) 5 żele przeciwzapalne, żele antybakteryjne, żele bakteriobójcze, żel do dezodoryzacji powietrza, lecznicze żele do ciała,
żele do użytku dermatologicznego, żelatyna do celów medycznych,
żele nawilżające do użytku osobistego, żele do ciała do użytku farmaceutycznego, żele z aloesem do celów terapeutycznych, żele
stosowane miejscowo do udzielania pierwszej pomocy, żele do stosowania miejscowego do użytku medycznego i terapeutycznego,
lecznicze żele do higieny jamy ustnej aplikowane za pomocą szczoteczki, preparaty antybakteryjne, mydła antybakteryjne, chusteczki
antybakteryjne, spraye antybakteryjne, żele antybakteryjne, glina
antybakteryjna, preparaty farmaceutyczne antybakteryjne, preparaty antybakteryjne przeciwtrądzikowe, antybakteryjne środki do mycia, antybakteryjne płyny do rąk, antybakteryjny preparat do mycia rąk, antybakteryjne środki do mycia rąk, antybakteryjne środki
do mycia twarzy, antybakteryjne preparaty na bazie gliny, substancje
antybakteryjne do celów medycznych, lecznicze antybakteryjne preparaty do mycia twarzy, antybakteryjne pieniące się środki do mycia,
antybakteryjne żele na bazie alkoholu do odkażania skóry, spraye
lecznicze, spraye antyalergiczne, spraye przeciw owadom, spraye antyseptyczne w formie aerozolu do stosowania na skórę, spraye antyseptyczne w formie aerozolu do stosowania na twardych powierzchniach, spraye ziołowe do celów medycznych, spraye odświeżające
do pomieszczeń, odświeżacze powietrza w sprayu, spraye do dezodoryzacji powietrza, aerozole chłodzące do celów medycznych,
płyn antybakteryjny, płyn antybakteryjne do rąk.

(111) 333546
(220) 2020 04 06
(210) 512286
(151) 2020 10 12
(441) 2020 06 15
(732) BIOFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Poznań (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Momental
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, leki, środki sanitarne do celów medycznych, żywność i substancje dietetyczne do celów leczniczych, żywność dla niemowląt, suplementy diety dla ludzi.
(111) 333547
(220) 2020 04 06
(210) 512287
(151) 2020 10 12
(441) 2020 06 15
(732) RECORDATI POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Salaza
(540)

(591) jasnoniebieski, niebieski, ciemnoniebieski
(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 5 produkty lecznicze, środki farmaceutyczne, suplementy diety do celów leczniczych, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia medycznego.
(111) 333548
(220) 2020 04 07
(210) 512308
(151) 2020 10 13
(441) 2020 06 15
(732) POLSKIE RADIO SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) folkowy fonogram roku
(510), (511) 9 nagrania dźwiękowe i audiowizualne, magnetyczne
nośniki danych, płyty CD, płyty DVD, płyty wideo CD, dyski komputerowe, dyski magnetyczne, dyski obliczeniowe, dyski optyczne,
dyski optyczne komputerowe, dyskietki, filmy do nagrań dźwiękowych, interfejsy dla informatyki, kasety magnetyczne z nagraniami,
kasety wideo, urządzenia do nagrywania, odtwarzania, transmisji
lub reprodukcji dźwięku lub obrazu, aparaty do przetwarzania informacji, aparaty do rejestracji dźwięku, urządzenia nadawcze, 16
dzienniki, czasopisma, periodyki, prospekty, książki, plakaty, afisze,
kalendarze, katalogi, kartki okolicznościowe, naklejki i nalepki, artykuły papiernicze, materiały do nauczania, 35 usługi reklamowe
z wykorzystaniem wszystkich metod słownych, dźwiękowych oraz
technik audiowizualnych, usługi promocji radiowej, badania rynku
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i opinii publicznej w tym poprzez sieci radiowe, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, usługi dotyczące transkrypcji informacji, 38 usługi telekomunikacyjne, usługi w zakresie przekazywania
głosu i obrazu, prowadzenia transmisji z imprez informacyjnych,
muzycznych, rozrywkowych, artystycznych, naukowych, kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych, plenerowych, konkursów, festiwali, pokazów, zbierania i przekazywania informacji, transmisja,
rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych, usługi
w zakresie rozpowszechniania audycji radiowych i telewizyjnych,
41 usługi w zakresie organizowania imprez informacyjnych, muzycznych, rozrywkowych, artystycznych, naukowych, kulturalnych,
sportowych, rekreacyjnych, plenerowych, konkursów, festiwali,
pokazów z wykorzystaniem wszystkich metod słownych, dźwiękowych oraz technik audiowizualnych, usługi w zakresie nagrywania,
montażu i tworzenia audycji radiowych i telewizyjnych, audycje,
produkcje radiowe i telewizyjne produkowane wspólnie przez
stacje radiową oraz telewizyjną, usługi wydawnicze, usługi dotyczące wypożyczania nagrań dźwiękowych, redagowanie tekstów
pisanych, rejestrowanie na taśmach wideo, reportaże fotograficzne, usługi nagrywania na taśmach magnetowidowych, 42 usługi
w zakresie tworzenia nowych technik dotyczących realizacji i rozpowszechniania programów radiowych, usługi związane z programami meteorologicznymi polegające na gromadzeniu informacji
meteorologicznych, podawaniu informacji, komunikatów meteorologicznych, udzielaniu informacji meteorologicznych, prognozy
meteorologiczne.

(111) 333549
(220) 2020 04 07
(210) 512309
(151) 2020 10 13
(441) 2020 06 15
(732) POLSKIE RADIO SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) nowa tradycja
(510), (511) 9 nagrania dźwiękowe i audiowizualne, magnetyczne
nośniki danych, płyty CD, płyty DVD, płyty wideo CD, dyski komputerowe, dyski magnetyczne, dyski obliczeniowe, dyski optyczne,
dyski optyczne komputerowe, dyskietki, filmy do nagrań dźwiękowych, interfejsy dla informatyki, kasety magnetyczne z nagraniami,
kasety wideo, urządzenia do nagrywania, odtwarzania, transmisji
lub reprodukcji dźwięku lub obrazu, aparaty do przetwarzania informacji, aparaty do rejestracji dźwięku, urządzenia nadawcze, 16
dzienniki, czasopisma, periodyki, prospekty, książki, plakaty, afisze,
kalendarze, katalogi, kartki okolicznościowe, naklejki i nalepki, artykuły papiernicze, materiały do nauczania, 35 usługi reklamowe
z wykorzystaniem wszystkich metod słownych, dźwiękowych oraz
technik audiowizualnych, usługi promocji radiowej, badania rynku
i opinii publicznej w tym poprzez sieci radiowe, rozpowszechnianie
ogłoszeń reklamowych, usługi dotyczące transkrypcji informacji, 38
usługi telekomunikacyjne, usługi w zakresie przekazywania głosu
i obrazu, prowadzenia transmisji z imprez informacyjnych, muzycznych, rozrywkowych, artystycznych, naukowych, kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych, plenerowych, konkursów, festiwali, pokazów,
zbierania i przekazywania informacji, transmisja, rozpowszechnianie
programów radiowych i telewizyjnych, usługi w zakresie rozpowszechniania audycji radiowych i telewizyjnych, 41 usługi w zakresie
organizowania imprez informacyjnych, muzycznych, rozrywkowych,
artystycznych, naukowych, kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych,
plenerowych, konkursów, festiwali, pokazów z wykorzystaniem
wszystkich metod słownych, dźwiękowych oraz technik audiowizualnych, usługi w zakresie nagrywania, montażu i tworzenia audycji
radiowych i telewizyjnych, audycje, produkcje radiowe i telewizyjne
produkowane wspólnie przez stacje radiową oraz telewizyjną, usługi
wydawnicze, usługi dotyczące wypożyczania nagrań dźwiękowych,
redagowanie tekstów pisanych, rejestrowanie na taśmach wideo, reportaże fotograficzne, usługi nagrywania na taśmach magnetowidowych, 42 usługi w zakresie tworzenia nowych technik dotyczących
realizacji i rozpowszechniania programów radiowych, usługi związane z programami meteorologicznymi polegające na gromadzeniu
informacji meteorologicznych, podawaniu informacji, komunikatów
meteorologicznych, udzielaniu informacji meteorologicznych, prognozy meteorologiczne.
(111) 333550
(220) 2020 04 07
(151) 2020 10 13
(441) 2020 06 29
(732) SOKOŁOWSKA EDYTA, Warszawa (PL)

(210) 512313
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(540) (znak słowno-graficzny)
(540) amore PASTA FRESCA FATTA A MANO
(540)

(531) 02.09.01, 26.01.02, 26.11.02, 27.05.01
(510), (511) 30 potrawy oparte na makaronach i kluskach, makarony,
kluski, spaghetti, pierożki, potrawy i żywność na bazie mąki, sosy
do makaronu, sosy mięsne, sosy pomidorowe, sosy warzywne, 43
obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, usługi barowe, usługi restauracyjne.
(111) 333551
(220) 2020 04 07
(151) 2020 10 12
(441) 2020 06 08
(732) MATYJA MAGDALENA, Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MAGDA MATYJA
(540)

(210) 512326

(531) 26.13.25, 26.11.03, 26.11.12, 27.05.01
(510), (511) 25 akcesoria na szyję, nakrycia głowy, obuwie, odzież,
skórzane nakrycia głowy, daszki [nakrycia głowy], czapki [nakrycia
głowy], czepki damskie [nakrycia głowy], daszki przeciwsłoneczne
[nakrycia głowy], sportowe nakrycia głowy [inne niż kaski], golfy
[odzież], chusty [odzież], odzież dziana, bliźniaki [odzież], swetry
[odzież], odzież codzienna, poszetki [odzież], szorty [odzież], sztormiaki [odzież], odzież futrzana, daszki [odzież], kaptury [odzież],
mufki [odzież], woalki, welony [odzież], opaski na głowę [odzież],
topy [odzież], odzież wieczorowa, odzież skórzana, szaliki [odzież],
odzież damska, odzież tkana, body [odzież], odzież wełniana,
odzież pluszowa, odzież lniana, odzież jedwabna, odzież dziewczęca, odzież kaszmirowa, kurtki [odzież], paski [odzież], dzianina
[odzież], kombinezony [odzież], gabardyna [odzież], futra [odzież],
odzież wierzchnia dla pań, odzież wierzchnia dla kobiet, zestawy
typu „bliźniak” [odzież], pulowery bez rękawów [odzież], dolne części ubrań [odzież], kurtki jako odzież sportowa, duże luźne kaptury
[odzież], ocieplacze na ręce [odzież], odzież z imitacji skóry, odzież
w stylu sportowym, gorsety [odzież, wyroby gorseciarskie], komplety odzieżowe ze spodenkami, odzież męska, damska i dziecięca,
artykuły odzieżowe w stylu sportowym, odzież wierzchnia na złe
warunki pogodowe, sukienki damskie, letnie sukienki, skórzane sukienki, sukienki skórzane, cheongsams (chińskie sukienki), luźne sukienki ciążowe, sukienki ciążowe, damskie sukienki na uroczystości,
luźne sukienki o prostym kroju, koszule, koszule codzienne, koszule sportowe, koszule zapinane, koszule eleganckie, tkane koszule,
koszule ciążowe, koszule sztruksowe, koszulki polo, koszule z kołnierzykiem, koszule z dzianiny, szerokie koszule wierzchnie, koszule z golfem, koszulki bez rękawów, koszulki z nadrukami, koszule
niezapięte pod szyją, koszule z długimi rękawami, koszule z krót-
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kimi rękawami, koszulki z krótkim rękawem, okrycia [narzutki] nakładane na koszule nocne, koszule hawajskie z guzikami z przodu,
spodnie, spódnico-spodnie, spódnica-spodnie, spódnice, eleganckie spodnie, spodnie sztruksowe, spodnie skórzane, spodnie ciążowe, bryczesy [spodnie], spodnie [nieformalne], krótkie spodnie,
spodnie dresowe, spódnice golfowe, spódnico-spodenki, spódniczki baletowe, taśmy do spodni, spodnie pumpy [alladynki], spodnie
ze streczu, kostiumy ze spódnicą, spodniumy [kostiumy ze spodniami dla kobiet], spodnie do kolan [bryczesy], męskie i damskie kurtki,
płaszcze, spodnie i kamizelki, garnitury typu zoot suit [z workowatymi spodniami i długą, szeroką w ramionach marynarką], kombinezony, żakiety z dzianiny, swetry, swetry rozpinane, swetry polo,
swetry marynarskie, swetry z golfem, swetry bez rękawów, swetry
z półgolfem, swetry z okrągłym wykończeniem przy szyi, płaszcze,
płaszcze skórzane, płaszcze wieczorowe, płaszcze plażowe, płaszcze futrzane, peleryny [płaszcze], płaszcze damskie, płaszcze kąpielowe, płaszcze zimowe, płaszcze przeciwdeszczowe, grube płaszcze, płaszcze z bawełny, krótkie płaszcze [do samochodu], płaszcze
i kurtki futrzane, płaszcze z materiału dżinsowego, kurtki, kurtki
skórzane, kurtki budrysówki, kurtki dżinsowe, kurtki dresowe, długie kurtki, kurtki futrzane, kurtki puchowe, kurtki narciarskie, kurtki
bluzy, grube kurtki, ocieplane kurtki, kurtki wierzchnie, kurtki dwustronne, kurtki pilotki, kurtki sportowe, krótkie kurtki ciepłe, ciepłe
kurtki robocze, kurtki z rękawami, kurtki bez rękawów, kurtki przeciwdeszczowe z kapturem, krótkie luźne kurtki do pasa, dwurzędowe kurtki marynarskie [bosmanki], kurtki z kapturem chroniące
przed zimnem i wiatrem, apaszki [chustki], chustki [apaszki], chustki na głowę, czapki wełniane, czapki futrzane, czapki bejsbolówki,
czapki dziane, czapki z pomponem, czapki bez daszków, czapki
z daszkiem, czapki ze sztucznego futra, kapelusze, kapelusze przeciwsłoneczne, kapelusze plażowe, kapelusze futrzane, kapelusze
słomkowe, toczki [kapelusze], cylindry [kapelusze], modne kapelusze, szale-tuby, chusty, szale na głowę, szale, szaliki, kaszmirowe
szale, szaliki jedwabne, szale i etole, długie szale damskie, szale
[tylko z trykotu], szale i chusty na głowę, szaliki do zawijania wokół
szyi, bolerka, spodnie dziecięce, buty dziecięce, wyprawki dziecięce [odzież], majtki dziecięce [odzież], kostiumy do użytku podczas
dziecięcych zabaw przebieranych, obuwie, obuwie robocze, obuwie wojskowe, obuwie piłkarskie, obuwie gimnastyczne, tenisówki [obuwie], obuwie lekkoatletyczne, obuwie sportowe, obuwie
przeciwdeszczowe, obuwie codzienne, obuwie damskie, obuwie
gumowe, obuwie wspinaczkowe, balerinki [obuwie], obuwie plażowe, wkładki [obuwie], obuwie rekreacyjne, obuwie na polowania,
obuwie do golfa, obuwie do wspinaczki, obuwie dla mężczyzn,
obuwie codziennego użytku, obuwie dla kobiet, obuwie dla niemowląt, obuwie do uprawiania sportów, obuwie do łowienia ryb,
obuwie wykonane z drewna, obuwie na plażę, obuwie wykonane
z winylu, obuwie dla rybaków, obuwie inne niż sportowe, kalosze
[wkładane na obuwie], obuwie męskie i damskie, buty treningowe
[obuwie sportowe], obuwie [z wyjątkiem obuwia ortopedycznego],
buty tenisowe [obuwie sportowe], pasy do obuwia łączące podeszwę z cholewką [obuwie pasowe], obuwie do celów rekreacji.

(111) 333552
(220) 2020 04 07
(210) 512328
(151) 2020 10 12
(441) 2020 06 01
(732) MATYJA MAGDALENA, Poznań (PL)
(540) (znak słowny)
(540) MAGDA MATYJA
(510), (511) 25 akcesoria na szyję, nakrycia głowy, obuwie, odzież,
skórzane nakrycia głowy, daszki [nakrycia głowy], czapki [nakrycia
głowy], czepki damskie [nakrycia głowy], daszki przeciwsłoneczne
[nakrycia głowy], sportowe nakrycia głowy [inne niż kaski], golfy
[odzież], chusty [odzież], odzież dziana, bliźniaki [odzież], swetry
[odzież], odzież codzienna, poszetki [odzież], szorty [odzież], sztormiaki [odzież], odzież futrzana, daszki [odzież], kaptury [odzież],
mufki [odzież], woalki, welony [odzież], opaski na głowę [odzież],
topy [odzież], odzież wieczorowa, odzież skórzana, szaliki [odzież],
odzież damska, odzież tkana, body [odzież], odzież wełniana,
odzież pluszowa, odzież lniana, odzież jedwabna, odzież dziewczęca, odzież kaszmirowa, kurtki [odzież], paski [odzież], dzianina
[odzież], kombinezony [odzież], gabardyna [odzież], futra [odzież],
odzież wierzchnia dla pań, odzież wierzchnia dla kobiet, zestawy
typu „bliźniak” [odzież], pulowery bez rękawów [odzież], dolne
części ubrań [odzież], kurtki jako odzież sportowa, duże luźne kap-
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tury [odzież], ocieplacze na ręce [odzież], odzież z imitacji skóry,
odzież w stylu sportowym, gorsety [odzież, wyroby gorseciarskie],
komplety odzieżowe ze spodenkami, odzież męska, damska i dziecięca, artykuły odzieżowe w stylu sportowym, odzież wierzchnia
na złe warunki pogodowe, sukienki damskie, letnie sukienki, skórzane sukienki, sukienki skórzane, cheongsams (chińskie sukienki), luźne sukienki ciążowe, sukienki ciążowe, damskie sukienki
na uroczystości, luźne sukienki o prostym kroju, koszule, koszule
codzienne, koszule sportowe, koszule zapinane, koszule eleganckie, tkane koszule, koszule ciążowe, koszule sztruksowe, koszulki
polo, koszule z kołnierzykiem, koszule z dzianiny, szerokie koszule
wierzchnie, koszule z golfem, koszulki bez rękawów, koszulki z nadrukami, koszule niezapięte pod szyją, koszule z długimi rękawami,
koszule z krótkimi rękawami, koszulki z krótkim rękawem, okrycia
[narzutki] nakładane na koszule nocne, koszule hawajskie z guzikami z przodu, spodnie, spódnico-spodnie, spódnica-spodnie,
spódnice, eleganckie spodnie, spodnie sztruksowe, spodnie skórzane, spodnie ciążowe, bryczesy [spodnie], spodnie [nieformalne],
krótkie spodnie, spodnie dresowe, spódnice golfowe, spódnico-spodenki, spódniczki baletowe, taśmy do spodni, spodnie pumpy
[alladynki], spodnie ze stretchu, kostiumy ze spódnicą, spodniumy
[kostiumy ze spodniami dla kobiet], spodnie do kolan [bryczesy],
męskie i damskie kurtki, płaszcze, spodnie i kamizelki, garnitury
typu zoot suit [z workowatymi spodniami i długą, szeroką w ramionach marynarką], kombinezony, żakiety z dzianiny, swetry, swetry
rozpinane, swetry polo, swetry marynarskie, swetry z golfem, swetry bez rękawów, swetry z półgolfem, swetry z okrągłym wykończeniem przy szyi, płaszcze, płaszcze skórzane, płaszcze wieczorowe,
płaszcze plażowe, płaszcze futrzane, peleryny [płaszcze], płaszcze
damskie, płaszcze kąpielowe, płaszcze zimowe, płaszcze przeciwdeszczowe, grube płaszcze, płaszcze z bawełny, krótkie płaszcze
[do samochodu], płaszcze i kurtki futrzane, płaszcze z materii dżinsowego, kurtki, kurtki skórzane, kurtki budrysówki, kurtki dżinsowe, kurtki dresowe, długie kurtki, kurtki futrzane, kurtki puchowe,
kurtki narciarskie, kurtki bluzy, grube kurtki, ocieplane kurtki, kurtki
wierzchnie, kurtki dwustronne, kurtki pilotki, kurtki sportowe, krótkie kurtki cieple, ciepłe kurtki robocze, kurtki z rękawami, kurtki
bez rękawów, kurtki przeciwdeszczowe z kapturem, krótkie luźne
kurtki do pasa, dwurzędowe kurtki marynarskie [bosmanki], kurtki
z kapturem chroniące przed zimnem i wiatrem, apaszki [chustki],
chustki [apaszki], chustki na głowę, czapki wełniane, czapki futrzane, czapki bejsbolówki, czapki dziane, czapki z pomponem, czapki
bez daszków, czapki z daszkiem, czapki ze sztucznego futra, kapelusze, kapelusze przeciwsłoneczne, kapelusze plażowe, kapelusze
futrzane, kapelusze słomkowe, toczki [kapelusze], cylindry [kapelusze], modne kapelusze, szale-tuby, chusty, szale na głowę, szale,
szaliki, kaszmirowe szale, szaliki jedwabne, szale i etole, długie szale damskie, szale [tylko z trykotu], szale i chusty na głowę, szaliki
do zawijania wokół szyi, bolerka, spodnie dziecięce, buty dziecięce,
wyprawki dziecięce [odzież], majtki dziecięce [odzież], kostiumy
do użytku podczas dziecięcych zabaw przebieranych, obuwie,
obuwie robocze, obuwie wojskowe, obuwie piłkarskie, obuwie
gimnastyczne, tenisówki [obuwie], obuwie lekkoatletyczne, obuwie sportowe, obuwie przeciwdeszczowe, obuwie codzienne, obuwie damskie, obuwie gumowe, obuwie wspinaczkowe, balerinki
[obuwie], obuwie plażowe, wkładki [obuwie], obuwie rekreacyjne,
obuwie na polowania, obuwie do golfa, obuwie do wspinaczki,
obuwie dla mężczyzn, obuwie codziennego użytku, obuwie dla kobiet, obuwie dla niemowląt, obuwie do uprawiania sportów, obuwie do łowienia ryb, obuwie wykonane z drewna, obuwie na plażę,
obuwie wykonane z winylu, obuwie dla rybaków, obuwie inne niż
sportowe, kalosze [wkładane na obuwie], obuwie męskie i damskie,
buty treningowe [obuwie sportowe], obuwie [z wyjątkiem obuwia
ortopedycznego], buty tenisowe [obuwie sportowe], pasy do obuwia łączące podeszwę z cholewką [obuwie pasowe], obuwie do celów rekreacji.

(111) 333553
(220) 2020 04 07
(210) 512329
(151) 2020 10 12
(441) 2020 06 29
(732) ŁAPA GRAŻYNA KAMIŃSKA AGNIESZKA AGIOP SPÓŁKA
CYWILNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SOP SPECJALIŚCI OPTYKI PROFESJONALNEJ

Nr 5/2021

(540)

(531) 02.09.04, 27.05.01, 27.05.05
(510), (511) 35 promocja sprzedaży dla osób trzecich, udzielanie
informacji dotyczących sprzedaży handlowej, informacje na temat
sprzedaży produktów, negocjowanie umów kupna i sprzedaży towarów, usługi reklamowe w zakresie sprzedaży towarów, pozyskiwanie
kontraktów na kupno i sprzedaż towarów, usługi w zakresie reklamy
i promocji sprzedaży, usługi reklamowe i promocyjne w zakresie
sprzedaży, pośrednictwo w kontraktach na kupno i sprzedaż produktów, pośredniczenie w umowach dotyczących sprzedaży i zakupu
towarów, prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem
medycznym, usługi sprzedaży detalicznej w związku z urządzeniami
medycznymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku z urządzeniami medycznymi, pozyskiwanie umów na zakup i sprzedaż towarów i usług, pośrednictwo w zawieraniu umów kupna i sprzedaży
na rzecz osób trzecich, pozyskiwanie umów kupna i sprzedaży towarów i usług, na rzecz innych, sprzedaż detaliczna lub hurtowa środków farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych oraz zaopatrzenia medycznego, dystrybucja materiałów reklamowych (ulotek,
prospektów, broszur, próbek, w szczególności do sprzedaży katalogowej dalekodystansowej) w kraju lub poza nim, usługi sprzedaży
hurtowej w związku ze sprzętem medycznym, zarządzanie działalnością handlową, usługi przedstawicielstw handlowych, udzielanie
informacji handlowych, zarządzanie w działalności handlowej, wyceny dotyczące spraw handlowych, pośrednictwo w zakresie transakcji handlowych i umów handlowych, marketing handlowy [inny niż
sprzedaż], usługi w zakresie informacji handlowej, organizowanie
pokazów w celach handlowych, przygotowywanie prezentacji w celach handlowych, wystawy w celach handlowych lub reklamowych,
dostarczanie informacji biznesowych i handlowych on-line, pośrednictwo w kontaktach handlowych i gospodarczych, negocjowanie
transakcji handlowych dla osób trzecich, organizowanie targów
handlowych w celach reklamowych, organizacja wystaw w celach
handlowych lub reklamowych, biznesowe oceny i wyceny w sprawach handlowych, prowadzenie, przygotowywanie i organizowanie
pokazów handlowych i targów handlowych w celach komercyjnych
i reklamowych, udostępnianie katalogów [spisów] informacji handlowych on-line w Internecie, zapewnianie recenzji użytkowników
w celach handlowych lub reklamowych, organizowanie wystaw i imprez do celów handlowych lub reklamowych, handlowe informacje
i porady udzielane konsumentom w wyborze towarów i usług, 42
analizy laboratoryjne, badania i analizy naukowe, badania w zakresie
nowych produktów, doradztwo naukowe, doradztwo w zakresie badań naukowych, konsultacje techniczne z zakresu rozwoju produktu,
laboratoria optyczne, opracowywanie badań technicznych, profesjonalne doradztwo w zakresie ergonomii, publikowanie informacji
naukowych, sporządzanie raportów naukowych, świadczenie usług
badawczych, usługi badawcze, analiza naukowa, analiza i ocena dotycząca opracowywania produktów, analiza i ocena dotycząca projektowania produktów, testowanie, analiza i ocena towarów osób
trzecich do celów certyfikacji, testowanie, analiza i ocena usług osób
trzecich do celów certyfikacji, testowanie, analiza i wycena towarów
i usług osób trzecich do celów certyfikacji, analiza opracowywania
produktu, analiza materiałów, analiza projektu produktu, usługi analizy technologicznej, [analityczne usługi laboratoryjne, laboratoryjne
usługi analityczne, testowanie produktów, testowanie materiałów,
testowanie urządzeń, testowanie nowych produktów, testowanie
bezpieczeństwa produktów, testowanie bezpieczeństwa produktów
konsumenckich, testowanie i ocena materiałów, testowanie jakości
produktów do celów certyfikacji, testowanie i doradztwo w zakresie
bezpieczeństwa produktów konsumenckich, doradztwo związane
z badaniami i rozwojem w dziedzinie lecznictwa.
(111) 333554
(220) 2020 04 07
(151) 2020 10 12
(441) 2020 06 01
(732) SOBOŃ ELŻBIETA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)

(210) 512330

Nr 5/2021
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(540) FACE O’CLOCK Natural beauty by Eli Sobon
(540)

(591) granatowy, złoty
(531) 02.03.01, 02.03.23, 27.05.01, 29.01.12, 26.01.01, 26.01.04,
26.01.14, 17.01.02, 17.01.05, 17.01.09
(510), (511) 3 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: chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, chusteczki nasączane
preparatami do usuwania makijażu, mleczko oczyszczające do celów kosmetycznych, mydła, mydła przeciwpotne do stóp, preparaty do demakijażu, pumeks, soda krystaliczna do czyszczenia, soda
wybielająca, środki czyszczące do higieny intymnej (nielecznicze),
waciki nasączone środkami do demakijażu, wybielacze (odbarwiacze) do celów kosmetycznych, 41 nauczanie, kształcenie, rozrywka,
usługi związane ze sportem i kulturą, 44 usługi medyczne, usługi
weterynaryjne, usługi w zakresie higieny i urody dla ludzi i zwierząt,
usługi związane z rolnictwem, ogrodnictwem i leśnictwem.
(111) 333555
(220) 2020 04 07
(151) 2020 10 12
(441) 2020 06 29
(732) SZTANDERA MARIKA DOLCE VITO, Żnin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DOLCE VITO
(540)

(591) czarny, czerwony
(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.11.02
(510), (511) 33 alkohole wysokoprocentowe.

(111) 333557
(220) 2020 04 07
(210) 512335
(151) 2020 10 12
(441) 2020 06 01
(732) MARTYNIUK ARKADIUSZ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) FASCIAL CUPPING BY ARKADIUSZ MARTYNIUK
(510), (511) 10 bańki lekarskie, urządzenia do ćwiczeń fizycznych
do celów medycznych, urządzenia i instrumenty medyczne, urządzenia i przyrządy do fizjoterapii, 16 materiały szkoleniowe i instruktażowe (z wyjątkiem aparatów), podręczniki [książki], książki,
41 kształcenie praktyczne [pokazy], kultura fizyczna, organizowanie
i prowadzenie forów edukacyjnych z udziałem osób, organizowanie
i prowadzenie kolokwiów, organizowanie i prowadzenie konferencji,
organizowanie i prowadzenie kongresów, organizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie i prowadzenie sympozjów, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], organizowanie
konkursów [edukacja lub rozrywka], przekazywanie know-how (szkolenia], publikowanie książek, publikowanie on-line elektronicznych
książek i czasopism, publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, nauczanie indywidualne, 44 chiropraktyka [nastawianie kręgosłupa], fizjoterapia, placówki rekonwalescencji, pomoc medyczna,
porady medyczne dla osób niepełnosprawnych, przekłuwanie ciała,
usługi doradcze w zakresie zdrowia, usługi medycyny alternatywnej,
usługi medyczne, usługi terapeutyczne, usługi telemedyczne.
(111) 333558
(220) 2020 04 07
(210) 512340
(151) 2020 10 12
(441) 2020 06 01
(732) BROWAR GŁUBCZYCE SPÓŁKA AKCYJNA, Głubczyce (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DŁUGO LEŻAKOWANY SŁODOWNIA W GŁUBCZYCACH Stary
BROWAR GŁUBCZYCE PIWO JASNE PEŁNE BROWAR GŁUBCZYCE Stary
(540)

(210) 512331

(591) biały, różowy, czarny
(531) 01.15.23, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.01, 29.01.06, 29.01.08
(510), (511) 30 lody mleczne, lody włoskie, sorbety, lody owocowe,
gofry.
(111) 333556
(220) 2020 04 07
(151) 2020 10 12
(441) 2020 06 15
(732) CZAJKA MACIEJ, Wałbrzych (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GERALT
(540)
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(210) 512334

(591) czerwony, biały, złoty, szary
(531) 07.01.14, 27.05.01, 29.01.14, 26.11.03, 26.11.07, 26.11.08, 27.07.01,
26.04.02, 26.04.17, 26.04.18, 26.04.22, 03.03.01, 03.03.24, 03.03.26
(510), (511) 32 piwo.
(111) 333559
(220) 2020 04 07
(210) 512343
(151) 2020 10 12
(441) 2020 06 15
(732) JUSTUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Grudziądz (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LOVI LOVIFURNITURE.COM
(540)

(591) biały, czarny, żółty
(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.04.18
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(510), (511) 20 meble, meble tapicerowane, meble skórzane, meble
biurowe, meble sklepowe, meble wypoczynkowe, meble do pokojów dziecinnych, meble i akcesoria meblowe wyposażenia domu,
poduszki, meble sypialne.

(111) 333560
(220) 2020 04 07
(210) 512352
(151) 2020 10 09
(441) 2020 06 29
(732) ZAKŁADY PRODUKCJI SPOŻYWCZEJ AMBI, M.KARKUT
I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA, Bytom (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ZAMROŻENI
(540)

(591) ciemnoszary, jasnoniebieski, czerwony, jasnożółty, biały
(531) 08.01.18, 26.01.16, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.01, 29.01.02,
29.01.04, 29.01.06
(510), (511) 30 lody, lody wielosmakowe, lody owocowe, lody mleczne, lody włoskie, lody typu sandwich, lody zawierające czekoladę,
lody bez mleka, lody wodne [sorbety], lody z owocami, lody na bazie
jogurtu [lody jako główny składnik], mrożone wyroby cukiernicze
zawierające lody, napoje na bazie kawy zawierające lody (alfogalo),
lody wodne o smaku owocowym w postaci lizaków, desery lodowe,
mrożone wyroby cukiernicze zawierające lody, wyroby cukiernicze,
35 usługi sprzedaży detalicznej w związku z lodami, usługi sprzedaży
hurtowej w związku z lodami, usługi sprzedaży hurtowej w związku
z wyrobami cukierniczymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku
z wyrobami cukierniczymi, 43 lodziarnie, usługi kawiarni.
(111) 333561
(220) 2020 04 07
(210) 512355
(151) 2020 10 09
(441) 2020 06 01
(732) OPOKA STANISŁAW STANLAK, Librantowa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) STANLAK
(510), (511) 37 naprawa karoserii samochodowych, obsługa i naprawa samochodów, naprawa samochodów na drodze, wulkanizacja
opon samochodowych [naprawa], konserwacja lub naprawa pojazdów samochodowych, udzielanie informacji związanych z naprawą
lub konserwacją samochodów, naprawa i wykańczanie karoserii samochodowej dla osób trzecich, kontrola samochodów i ich części
przed konserwacją i naprawą, usługi w zakresie naprawy pojazdów
w nagłych wypadkach [pomoc drogowa], naprawa powypadkowa
pojazdów, konserwacja i naprawa pojazdów, naprawa osi do pojazdów, naprawa i konserwacja pojazdów lądowych, naprawa układów
zawieszenia do pojazdów, konserwacja, serwis i naprawa pojazdów,
naprawa i konserwacja pojazdów elektrycznych, zakładanie i naprawa opon do pojazdów, naprawa i konserwacja pojazdów transportu
publicznego, naprawa i konserwacja silników pojazdów mechanicznych, naprawa pojazdów w ramach usług pomocy drogowej, naprawa sprzęgieł do pojazdów lądowych, naprawa układów hamulcowych
do pojazdów, naprawa lub konserwacja dwukołowych pojazdów silnikowych, udzielanie informacji związanych z naprawą pojazdów lądowych, usługi związane z tapicerką i naprawą pojazdów, konserwacja
i naprawa pojazdów silnikowych do transportu pasażerów, naprawa
i konserwacja pojazdów mechanicznych i ich części, usługi informacyjne i doradcze związane z naprawą pojazdów, naprawa i konserwacja części podwozia oraz nadwozia pojazdów, naprawa i konserwacja
pojazdów mechanicznych i silników do nich, naprawa i konserwacja
pojazdów mechanicznych, ich części oraz silników pojazdów mechanicznych i części do nich, dostarczanie informacji o naprawach
pojazdów, kontrola pojazdów przed przeprowadzeniem konserwacji,
kontrola pojazdów przed przeprowadzeniem naprawy, lakierowanie,
malowanie i lakierowanie, konwersja pojazdów [silniki], smarowanie
pojazdów, smarowanie samochodów, smarowanie silników, smarowanie pojazdów drogowych, smarowanie [olejenie] samochodów,
instalacja alarmów, instalacja systemów oświetleniowych, instalacja
części zamiennych do pojazdów, instalacja przednich szyb w pojazdach, instalacja, naprawa i konserwacja chłodnic do silników, instalacja sprzętu elektrycznego i elektronicznego w samochodach, regeneracja sprzęgieł, regeneracja silników, regeneracja silników pojazdów,
regeneracja silników zużytych lub częściowo zniszczonych, naprawa
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opon, montaż opon, wyważanie opon, wymiana opon, czyszczenie
higieniczne [pojazdy], nakładanie farb przeciwrdzewnych na pojazdy,
nakładanie farb antykorozyjnych na pojazdy, wymiana hamulców,
wymiana akumulatorów, wynajem sprzętu do konserwacji pojazdów,
polerowanie samochodów, polerowanie pojazdów, polerowanie
(czyszczenie), polerowanie (czyszczenie) pojazdów, czyszczenie i polerowanie pojazdów silnikowych, mycie i polerowanie pojazdów silnikowych, mycie pojazdów mechanicznych, czyszczenie i mycie samochodów, 39 wynajem pojazdów, wynajem pojazdów pasażerskich,
wynajem pojazdów użytkowych, wynajem pojazdów ciężarowych,
wynajem pojazdów silnikowych, kontraktowy wynajem pojazdów,
wynajem pojazdów transportowych, wynajem pojazdów z kierowcą,
wynajem silnikowych pojazdów lądowych, wypożyczanie i wynajem
pojazdów, wynajem przestrzeni parkingowej dla pojazdów, wynajem
pojazdów trakcyjnych i przyczep, wynajem pojazdów transportowych na umowę, wynajem samochodów, wynajem samochodów ciężarowych, wynajem samochodów elektrycznych, wynajem samochodów na wodór, wynajem przyczep do przewozu samochodów, usługi
agencji rezerwującej wynajem samochodów, holowanie, holowanie
ciężarówek, holowanie pojazdów, holowanie pojazdów drogowych,
holowanie pojazdów mechanicznych, holowanie samochodów w nagłych przypadkach, holowanie za pomocą pojazdów mechanicznych,
holowanie ciężarówek w nagłych przypadkach, akcje ratunkowe,
holowanie i ratownictwo, holowanie pojazdów w ramach usług pomocy drogowej, holowanie samochodów lub ciężarówek w nagłych
przypadkach, holowanie i transport samochodów w ramach usług
pomocy drogowej, 42 kontrola pojazdów silnikowych [pod kątem
zdatności do ruchu drogowego], kontrola pojazdów mechanicznych
przed transportem [pod kątem bezpiecznego używania w ruchu drogowym], kontrola techniczna pojazdów, kontrola lądowych pojazdów
silnikowych [pod kątem zdatności do ruchu drogowego], testowanie
[kontrola] pojazdów pod kątem sprawności, testowanie pojazdów,
badanie techniczne pojazdów, usługi w zakresie przeglądu nowych
i używanych pojazdów dla osób kupujących lub sprzedających swoje
pojazdy.

(111) 333562
(220) 2020 04 07
(210) 512358
(151) 2020 10 20
(441) 2020 07 06
(732) ITCENTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LOGEXPERT
(540)

(591) ciemnoczerwony, czarny, czerwony, jasnoczerwony, szary
(531) 26.07.25, 26.04.09, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 9 programy komputerowe, oprogramowanie komputerowe (programy), programy na smartfony, oprogramowanie komputerowe do użytku jako interfejs, programowania aplikacji (API),
42 aktualizacja i projektowanie oprogramowania komputerowego,
doradztwo i konsultacje w zakresie sprzętu i oprogramowania komputerowego, instalacja, aktualizacja i utrzymanie projektowanie
i oprogramowania komputerowego, opracowywanie i aktualizacja
oprogramowania komputerowego, rozwój, programowanie i wdrażanie oprogramowania komputerowego, projektowanie i aktualizacja stron głównych stron internetowych, programowanie spersonalizowanych stron internetowych, hosting, oprogramowanie jako
usługa oraz wypożyczanie oprogramowania komputerowego.
(111) 333563
(220) 2020 04 07
(210) 512359
(151) 2020 10 14
(441) 2020 05 25
(732) DOMOWA APTECZKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Grodzisk
Mazowiecki (PL)
(540) (znak słowny)
(540) TRETUSSEPT
(510), (511) 5 antybakteryjne środki do mycia rąk, antybiotyki, antyseptyki, apteczki pierwszej pomocy, wyposażone, apteczki przeno-
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śne z wyposażeniem, balsamiczne preparaty do celów medycznych,
balsamy do użytku medycznego, bandaże opatrunkowe, bransoletki
nasączone środkiem odstraszającym owady, chirurgiczne materiały opatrunkowe, chusteczki nasączane płynami farmaceutycznymi,
detergenty do celów medycznych, dezodoranty, inne niż dla ludzi
lub zwierząt, dietetyczna żywność przystosowana do celów medycznych, dietetyczne substancje przystosowane do celów medycznych,
ekstrakty roślinne do celów farmaceutycznych, ekstrakty ziołowe
do celów medycznych, eliksiry [preparaty farmaceutyczne], etery
do celów farmaceutycznych, gaza opatrunkowa, gazy do celów medycznych, gąbka do ran, gencjana do celów farmaceutycznych, herbata dla astmatyków, herbata lecznicza, herbaty ziołowe do celów
leczniczych, kapsułki do celów farmaceutycznych, lecznicze pasty
do zębów, lecznicze płyny do przemywania oczu, lecznicze płyny
do włosów, lecznicze płyny po goleniu, lecznicze preparaty toaletowe, lecznicze suche szampony, lecznicze szampony dla zwierząt
domowych, lecznicze środki do czyszczenia zębów, leki dla ludzi,
leki do celów stomatologicznych, leki do celów weterynaryjnych, leki
pomocnicze [wspierające] do celów medycznych, majtki higieniczne, maści do celów farmaceutycznych, materiały do plombowania
zębów, materiały opatrunkowe, medyczne, mineralne suplementy
diety, mydła antybakteryjne, mydła dezynfekujące, mydła lecznicze,
nalewki do celów medycznych, napary lecznicze, napoje stosowane
w lecznictwie, odczynniki chemiczne do celów medycznych lub weterynaryjnych, odświeżacze do ubrań i tkanin, odżywcze suplementy
diety, okłady, olejki lecznicze, owadobójcze szampony dla zwierząt,
owadobójcze weterynaryjne środki do mycia, paski siarkowe do dezynfekcji, pastylki do ssania do celów farmaceutycznych, plastry, plastry do celów medycznych, płyny do celów farmaceutycznych, płyny
do celów weterynaryjnych, płyny do płukania jamy ustnej do celów
medycznych, płyny do przemywania oczu, płyny do przemywania pochwy do celów medycznych, podpaski higieniczne, pomady
do celów medycznych, preparaty chemiczne do celów farmaceutycznych, preparaty chemiczne do celów medycznych, preparaty
chemiczne do celów weterynaryjnych, preparaty chemiczne do diagnozowania ciąży, preparaty chemiczno-farmaceutyczne, preparaty
czyszczące do szkieł kontaktowych, preparaty diagnostyczne do celów weterynaryjnych, preparaty do irygacji do celów medycznych,
preparaty do kąpieli, lecznicze, preparaty do leczenia trądziku, preparaty do niszczenia grzybów powodujących próchnienie drewna,
preparaty do niszczenia szkodników, preparaty do odświeżania
powietrza, preparaty do sterylizacji, preparaty do sterylizacji gleby,
preparaty do tępienia larw, preparaty do tępienia ślimaków nagich,
preparaty do zwalczania myszy, preparaty enzymatyczne do celów
medycznych, preparaty enzymatyczne do celów weterynaryjnych,
preparaty farmaceutyczne, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, preparaty farmaceutyczne przeciw łupieżowi, preparaty
na odmrożenia, preparaty nutraceutyczne do celów terapeutycznych lub medycznych, preparaty organoterapeutyczne, preparaty
przeciw moczeniu się, preparaty przeciw molom, preparaty przeciw
oparzeniom słonecznym do celów, farmaceutycznych, preparaty
przeciwpasożytnicze, preparaty rozszerzające oskrzela, preparaty
tamujące krwawienie, preparaty terapeutyczne do kąpieli, preparaty
ułatwiające ząbkowanie, preparaty weterynaryjne, preparaty witaminowe, preparaty z pierwiastkami śladowymi dla ludzi i zwierząt,
preparaty zawierające aloes do celów farmaceutycznych, preparaty
zmniejszające popęd seksualny, produkty uboczne z procesu obróbki ziaren zbóż do celów, dietetycznych lub medycznych, propolis
do celów farmaceutycznych, proszek kantarydowy, proszek perłowy do celów medycznych, roztwory do szkieł kontaktowych, soda
oczyszczona do celów farmaceutycznych, sole do celów medycznych, sole do kąpieli do celów medycznych, sole do kąpieli mineralnych, substancje radioaktywne do celów medycznych, substancje
żrące do celów farmaceutycznych, suplementy diety dla zwierząt,
suplementy diety o działaniu kosmetycznym, suplementy diety zawierające pyłek kwiatowy, suplementy diety zawierające siemię lniane, suplementy diety ze sproszkowanymi jagodami acai, suplementy
witaminowe w postaci plastrów, syropy do użytku farmaceutycznego, szampony lecznicze, szampony przeciw wszom, sztyfty łagodzące ból głowy, sztyfty przeciw brodawkom, środki algobójcze, środki
bakteriobójcze, środki dezynfekcyjne do celów higienicznych, środki
dezynfekcyjne do toalet chemicznych, środki do leczenia oparzeń,
środki do mycia bydła [insektycydy], środki do mycia psów [insektycydy], środki do mycia zwierząt [insektycydy], środki do oczyszczania
powietrza, środki do tępienia much, środki do tępienia szkodników,
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środki hemostatyczne w sztyfcie, środki lecznicze przeciw poceniu się, środki lecznicze przeciw poceniu się stóp, środki na odciski,
środki nasenne, środki odkażające, środki odstraszające insekty dla
psów, środki odstraszające owady, środki przeciw pasożytom, środki
przeciw roślinom skrytopłciowym, środki przeciw roztoczom, środki
przeciw zrogowaceniom, środki przeciwbólowe, środki przeciwgorączkowe, środki przeciwrobacze, środki przeczyszczające, środki
ściągające do celów medycznych, tampony, zioła lecznicze, żywność
dla niemowląt, żywność homogenizowana przystosowana do celów
medycznych, żywność liofilizowana przystosowana do celów medycznych.

(111) 333564
(220) 2020 04 07
(151) 2020 10 09
(441) 2020 06 29
(732) OLSZEWSKA LIDIA, Warkały (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GO fleet
(540)

(210) 512365

(591) biały, czarny, żółty
(531) 24.15.01, 24.15.21, 26.01.01, 26.01.03, 26.01.10, 26.01.16,
27.05.01, 27.05.05, 29.01.02, 29.01.08, 29.01.06
(510), (511) 39 najem pojazdów.
(111) 333565
(220) 2020 04 07
(210) 512367
(151) 2020 10 09
(441) 2020 06 01
(732) ORI DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TheONE WARSAW
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 35 usługi reklamowe dotyczące nieruchomości, obsługa
marketingowa obrotu nieruchomościami, usługi promocji obrotu
nieruchomościami mieszkalnymi, doradztwo w administrowaniu
działalnością gospodarczą i w zakresie organizacji usług powierzonych wspólnotom mieszkaniowym przez ich członków, usługi doradztwa w zakresie inwestycji kapitałowych, inwestycji na rynku nieruchomości, prowadzenia badań rynkowych dotyczących: gruntów
dla budownictwa, zasobów lokalowych, nieruchomości przeznaczonych do najmu, zagospodarowania, sprzedaży, użyczenia, usługi organizowania, prowadzenia i zarządzania działalnością gospodarczą
w obrębie nieruchomości, pomocy w zarządzaniu przedsięwzięciami obrotu nieruchomościami, organizowania targów i wystaw
handlowych i reklamowych w zakresie budownictwa, urbanistyki,
architektury i technologii w tej dziedzinie, także w celu przeprowadzania operacji handlowych przez Internet, usługi zarządzania miejscami wystawowymi, organizowania przetargów na rynku obrotu
gruntami, nieruchomościami, powierzchniami użytkowymi i lokalami mieszkalnymi, wynajmowania miejsc na umieszczanie ogłoszeń
i reklam również w sieci online, usługi profesjonalnego doradztwa
w zarządzaniu działalnością gospodarczą oraz pośrednictwa w kontaktach handlowych i gospodarczych dotyczących nieruchomości,
36 usługi w zakresie nieruchomości, dostarczanie informacji dotyczących nieruchomości, administrowanie nieruchomościami, dzierżawa nieruchomości, wynajem nieruchomości i majątku, dzierżawa i wynajem pomieszczeń biurowych, handlowych, usługowych,
mieszkalnych, usługi pośrednictwa w zakresie wynajmu i handlu nieruchomościami mieszkalnymi, biurowymi, handlowymi, administrowanie sprawami finansowymi dotyczącymi nieruchomości, doradztwo w zakresie nieruchomości, doradztwo dotyczące inwestowania
w nieruchomości, doradztwo w dziedzinie zakupu nieruchomości,
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doradztwo związane z kredytami hipotecznymi na nieruchomości
mieszkaniowe, organizowanie finansowania zakupu nieruchomości,
inwestowanie w nieruchomości, ocena i wycena nieruchomości, organizowanie umów dzierżawy i najmu nieruchomości, pośrednictwo
ubezpieczeniowe w zakresie nieruchomości, timesharing nieruchomości, pośrednictwo ubezpieczeniowe, udzielanie informacji dotyczących kwestii nieruchomości za pośrednictwem Internetu, usługi
zarządzania inwestycjami w zakresie nieruchomości, usługi zarządzania nieruchomościami w systemie timesharingu, usługi zarządzania nieruchomościami związane z lokalami biurowymi, budynkami mieszkalnymi, lokalami do handlu detalicznego, kompleksów
budynków, usługi w zakresie sprzedaży domów, lokali mieszkalnych
i powierzchni użytkowych, 37 usługi budowlane, konstrukcyjne, rozbiórkowe i wyburzeniowe, usługi deweloperskie dotyczące realizacji
budowy i zagospodarowania obiektów mieszkalnych i niemieszkalnych od fazy pozyskiwania gruntu do fazy sprzedaży lub wynajmu
powierzchni użytkowej pozyskanej w ramach przedsięwzięć deweloperskich, usługi w zakresie: prowadzenia robót ziemnych, nadzoru
budowlanego, prac wykonawczych, rozbiórki, burzenia obiektów
budowlanych, budowania lokali mieszkalnych i osiedli mieszkaniowych wraz z infrastrukturą wykonywania robót ogólnobudowlanych, konstrukcyjnych i montażowych, usługi remontowe, naprawy
obiektów, restauracji budynków, konserwacji obiektów budowlano-mieszkaniowych, usługi w zakresie funkcji generalnego wykonawcy
robót ogólnobudowlanych zarządzającego projektami budowlanymi na terenie budowy, przeprowadzania inspekcji, doradztwa dotyczącego organizacji i prowadzenia placów budowy, ich eksploatacji
i zagospodarowania, usługi doradcze inwestora budowlanego w zarządzaniu działalnością gospodarczą dotyczącą projektów budowlanych, 42 usługi projektowe związane z nieruchomościami, usługi
projektowe w zakresie: budownictwa, urbanistyki, technologii oraz
wystroju i dekoracji wnętrz, usługi w dziedzinie budownictwa w zakresie: prowadzenia badań, sporządzania ekspertyz, opinii i analiz
technicznych oraz projektów architektonicznych, usługi w zakresie:
badań, ekspertyz i pomiarów geologicznych, geodezyjnych i kartograficznych oraz pomiarów podwykonawczych dotyczących inwestycji, usługi sporządzania ekspertyz inżynieryjnych, usługi doradztwa budowlanego i w zakresie ochrony środowiska, pomiarów
terenu, badania i opracowywanie projektów technicznych.

(111) 333566
(220) 2020 04 07
(210) 512368
(151) 2020 10 09
(441) 2020 06 01
(732) ORI DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TheONE
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 35 usługi reklamowe dotyczące nieruchomości, obsługa
marketingowa obrotu nieruchomościami, usługi promocji obrotu
nieruchomościami mieszkalnymi, doradztwo w administrowaniu
działalnością gospodarczą i w zakresie organizacji usług powierzonych wspólnotom mieszkaniowym przez ich członków, usługi doradztwa w zakresie inwestycji kapitałowych, inwestycji na rynku nieruchomości, prowadzenia badań rynkowych dotyczących: gruntów
dla budownictwa, zasobów lokalowych, nieruchomości przeznaczonych do najmu, zagospodarowania, sprzedaży, użyczenia, usługi organizowania, prowadzenia i zarządzania działalnością gospodarczą
w obrębie nieruchomości, pomocy w zarządzaniu przedsięwzięciami obrotu nieruchomościami, organizowania targów i wystaw
handlowych i reklamowych w zakresie budownictwa, urbanistyki,
architektury i technologii w tej dziedzinie, także w celu przeprowadzania operacji handlowych przez Internet, usługi zarządzania miejscami wystawowymi, organizowania przetargów na rynku obrotu
gruntami, nieruchomościami, powierzchniami użytkowymi i lokalami mieszkalnymi, wynajmowania miejsc na umieszczanie ogłoszeń
i reklam również w sieci online, usługi profesjonalnego doradztwa
w zarządzaniu działalnością gospodarczą oraz pośrednictwa w kontaktach handlowych i gospodarczych dotyczących nieruchomości,
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36 usługi w zakresie nieruchomości, dostarczanie informacji dotyczących nieruchomości, administrowanie nieruchomościami, dzierżawa nieruchomości, wynajem nieruchomości i majątku, dzierżawa i wynajem pomieszczeń biurowych, handlowych, usługowych,
mieszkalnych, usługi pośrednictwa w zakresie wynajmu i handlu nieruchomościami mieszkalnymi, biurowymi, handlowymi, administrowanie sprawami finansowymi dotyczącymi nieruchomości, doradztwo w zakresie nieruchomości, doradztwo dotyczące inwestowania
w nieruchomości, doradztwo w dziedzinie zakupu nieruchomości,
doradztwo związane z kredytami hipotecznymi na nieruchomości
mieszkaniowe, organizowanie finansowania zakupu nieruchomości,
inwestowanie w nieruchomości, ocena i wycena nieruchomości, organizowanie umów dzierżawy i najmu nieruchomości, pośrednictwo
ubezpieczeniowe w zakresie nieruchomości, timesharing nieruchomości, pośrednictwo ubezpieczeniowe, udzielanie informacji dotyczących kwestii nieruchomości za pośrednictwem Internetu, usługi
zarządzania inwestycjami w zakresie nieruchomości, usługi zarządzania nieruchomościami w systemie timesharingu, usługi zarządzania nieruchomościami związane z lokalami biurowymi, budynkami mieszkalnymi, lokalami do handlu detalicznego, kompleksów
budynków, usługi w zakresie sprzedaży domów, lokali mieszkalnych
i powierzchni użytkowych, 37 usługi budowlane, konstrukcyjne, rozbiórkowe i wyburzeniowe, usługi deweloperskie dotyczące realizacji
budowy i zagospodarowania obiektów mieszkalnych i niemieszkalnych od fazy pozyskiwania gruntu do fazy sprzedaży lub wynajmu
powierzchni użytkowej pozyskanej w ramach przedsięwzięć deweloperskich, usługi w zakresie: prowadzenia robót ziemnych, nadzoru
budowlanego, prac wykonawczych, rozbiórki, burzenia obiektów
budowlanych, budowania lokali mieszkalnych i osiedli mieszkaniowych wraz z infrastrukturą wykonywania robót ogólnobudowlanych, konstrukcyjnych i montażowych, usługi remontowe, naprawy
obiektów, restauracji budynków, konserwacji obiektów budowlano-mieszkaniowych, usługi w zakresie funkcji generalnego wykonawcy
robót ogólnobudowlanych zarządzającego projektami budowlanymi na terenie budowy, przeprowadzania inspekcji, doradztwa dotyczącego organizacji i prowadzenia placów budowy, ich eksploatacji
i zagospodarowania, usługi doradcze inwestora budowlanego w zarządzaniu działalnością gospodarczą dotyczącą projektów budowlanych, 42 usługi projektowe związane z nieruchomościami, usługi
projektowe w zakresie: budownictwa, urbanistyki, technologii oraz
wystroju i dekoracji wnętrz, usługi w dziedzinie budownictwa w zakresie: prowadzenia badań, sporządzania ekspertyz, opinii i analiz
technicznych oraz projektów architektonicznych, usługi w zakresie:
badań, ekspertyz i pomiarów geologicznych, geodezyjnych i kartograficznych oraz pomiarów podwykonawczych dotyczących inwestycji, usługi sporządzania ekspertyz inżynieryjnych, usługi doradztwa budowlanego i w zakresie ochrony środowiska, pomiarów
terenu, badania i opracowywanie projektów technicznych.

(111) 333567
(220) 2020 01 27
(210) 509469
(151) 2020 10 12
(441) 2020 03 02
(732) SEKUŁA MIROSŁAW P.P.H. ELGIS, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ELGiS ELGIS Garbatka
(540)

(591) pomarańczowy, szary
(531) 29.01.12, 27.05.01, 01.15.03
(510), (511) 6 maszty [słupy] metalowe, metalowe konstrukcje, metalowe barierki ochronne dla kolei, ogrodzenia metalowe, balustrady
metalowe, metalowe słupy trakcyjne, 9 pulpity rozdzielcze [elektryczność], tablice rozdzielcze [elektryczność], dotykowe tablice
rozdzielcze, instalacje elektryczne, aparatura i urządzenia do przewodzenia energii elektrycznej, aparatura i urządzenia do przełączania energii elektrycznej, aparatura kontrolna [energia elektryczna],
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aparatura i urządzenia do kontrolowania elektryczności, urządzenia
do pomiaru rezystancji, urządzenia do pomiaru oporności, cyfrowe
przyrządy pomiarowe do pulpitów sterowniczych, maszty antenowe, skrzynki przyłączeniowe [elektryczność], puszki przyłączeniowe
[elektryczność], baterie słoneczne, przewody elektryczne, transformatory, modemy, przełączniki elektryczne, wyłączniki elektryczne
[przełączniki], reduktory prędkości [elektryczne], złącza elektryczne, 11 latarnie oświetleniowe, instalacje oświetleniowe, elementy
oświetleniowe, lampy oświetleniowe, elektryczne instalacje oświetleniowe, mobilne wieże oświetleniowe, urządzenia oświetleniowe
sterowane komputerowo, urządzenia i instalacje oświetleniowe, 35
usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w tym sprzedaży wysyłkowej i przez Internet takich towarów jak: maszty [słupy] metalowe,
metalowe konstrukcje, metalowe barierki ochronne dla kolei, ogrodzenia metalowe, balustrady metalowe, metalowe slupy trakcyjne,
usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w tym sprzedaży wysyłkowej
i przez Internet takich towarów jak: pulpity rozdzielcze [elektryczność], tablice rozdzielcze [elektryczność], dotykowe tablice rozdzielcze, instalacje elektryczne, aparatura i urządzenia do przewodzenia
energii elektrycznej, aparatura i urządzenia do przełączania energii
elektrycznej, aparatura kontrolna [energia elektryczna], aparatura
i urządzenia do kontrolowania elektryczności, urządzenia do pomiaru rezystancji, urządzenia do pomiaru oporności, cyfrowe przyrządy pomiarowe do pulpitów sterowniczych, maszty antenowe,
skrzynki przyłączeniowe [elektryczność], puszki przyłączeniowe
[elektryczność], baterie słoneczne, przewody elektryczne, transformatory, modemy, przełączniki elektryczne, wyłączniki elektryczne
[przełączniki], reduktory prędkości [elektryczne], złącza elektryczne,
usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w tym sprzedaży wysyłkowej
i przez Internet takich towarów jak: latarnie oświetleniowe, instalacje oświetleniowe, elementy oświetleniowe, lampy oświetleniowe,
elektryczne instalacje oświetleniowe, mobilne wieże oświetleniowe,
urządzenia oświetleniowe sterowane komputerowo, urządzenia i instalacje oświetleniowe.

(111) 333568
(220) 2019 01 16
(210) 494830
(151) 2020 10 09
(441) 2020 02 03
(732) PIEKUŚ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Inowrocław (PL)
(540) (znak słowny)
(540) PIEKUŚ
(510), (511) 30 biszkopty, bułka tarta, bułki, ciasto, ciastka, wypieki,
wyroby cukiernicze, torty, mięso w cieście (paszteciki), pierniki, potrawy na bazie mąki, tarty z owocami, wyroby piekarnicze: pieczywo, pieczywo świeże, pieczywo mrożone, chleb, chleby bezdrożdżowe, dania gotowe i wytrawne przekąski na bazie zbóż, kanapki
nadziewane, kanapki, lody, lody mleczne, lody owocowe, sorbety
[lody wodne], mrożone wyroby cukiernicze zawierające lody, pizza,
35 usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej biszkoptów, bułki tartej,
bułek, ciast, ciastek, wypieków, wyrobów cukierniczych, mięs w cieście (paszteciki), pierników, potraw na bazie mąki, tart z owocami,
wyrobów piekarniczych, pieczywa, pieczywa świeżego, pieczywa
mrożonego, chlebów, chlebów bezdrożdżowych, dań gotowych
i wytrawnych przekąsek, kanapek nadziewanych, kanapek, lodów,
lodów mlecznych, lodów owocowych, sorbetów [lodów wodnych],
mrożonych wyrobów cukierniczych zawierających lody, pizzy, usługi
sprzedaży detalicznej w związku z kawą, usługi sprzedaży detalicznej
w związku z herbatą, usługi sprzedaży detalicznej w związku z lodami, usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej w związku z deserami,
usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej w związku z wyrobami piekarniczymi, 43 usługi cukierni, usługi kawiarni, usługi koktajlbarów,
usługi lodziarni, usługi restauracyjne, usługi restauracji fast-food,
usługi restauracji sprzedających posiłki na wynos, oferowanie żywności i napojów, organizowanie imprez okolicznościowych poprzez
zapewnienie jedzenia i napojów, przygotowywanie posiłków i napojów, serwowanie jedzenia i napojów, usługi barów i restauracji.
(111) 333569
(220) 2019 01 17
(210) 494850
(151) 2020 10 13
(441) 2020 05 18
(732) GOPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Jarocin (PL)
(540) (znak słowny)
(540) CROSS OPTIMO
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(510), (511) 7 narzędzia do mechanicznej obróbki drewna, materiałów drewnopodobnych, tworzyw sztucznych, laminatów, metali, kamienia i ceramiki, mięsa i artykułów spożywczych: narzędzia takie jak
frezy, głowice frezarskie, noże-w tym do strugarek, tarcze szlifierskie,
piły-w tym piły tarczowe, trakowe, taśmowe, piły wielowarstwowe
i klejone, piły cichobieżne, narzędzia z zastosowaniem elementów
z węglików spiekanych, elementów diamentowych, ceramicznych,
stellitowych i innych materiałów spiekanych i kompozytowych, narzędzia takie jak piły tarczowe, frezy, głowice frezarskie, noże pokrywane powłokami utwardzającymi i/lub polimerowymi, tarcze tnące
do użytku jako części maszyn, piły tarczowe, piły taśmowe, piły [maszyny], piły elektryczne, piły silnikowe, piły ręczne silnikowe, elektryczne piły łańcuchowe, łańcuchy do pił, piły ręczne, elektryczne,
piły wyrzynarki [maszyny], piły otwornice [maszyny], pilarki do drewna, narzędzia piłujące do użytku z piłami, piły kabłąkowe [maszyny],
obrabiarki do piłowania, urządzenia do ustawiania zębów pił [piły
do drewna], piły z napędem mechanicznym, piły do metalu [maszyny], tarcze do pił rzeźniczych, piły taśmowe do drewna, samonapędowe maszyny do piłowania, traki [maszyny tartaczne], piły tarczowe [stosowane w przemyśle obróbki drewna], maszyny i urządzenia
tnące, wiercące, ścierające, ostrzące i do obróbki powierzchni, stoły
do pił [części maszyn], prowadnice pił [części do maszyn], brzeszczoty pił [części maszyn], brzeszczoty pił taśmowych do maszyn,
brzeszczoty pił segmentowych do maszyn, brzeszczoty pił do użytku
z elektronarzędziami, ostrza do pił tarczowych [maszyny], piły do cięcia płytek [elektronarzędzia], brzeszczoty pił do metalu do maszyn,
piły o napędzie innym niż ręczny, brzeszczoty pił tarczowych będące
częściami do maszyn, brzeszczoty do pił wyrzynarek [części do maszyn], maszyny do ustawiania zębów pił do drewna, prowadnice pił
do użytku wraz z cyrkularkami, piły tarczowe stanowiące przenośne
narzędzia z napędem elektrycznym, precyzyjne obrabiarki do obróbki skrawaniem przedmiotów obrabianych, obrabiarki do metalu,
obrabiarki do cięcia, obrabiarki do szlifowania, końcówki dłut [obrabiarki], obrabiarki do frezowania, obrabiarki do żłobienia, obrabiarki do obróbki metalu, obrabiarki z węglikiem wolframu, wiertarki
do kamienia [obrabiarki], wkładki tnące do obrabiarek, precyzyjne
obrabiarki do cięcia materiałów, precyzyjne obrabiarki stanowiące
części zestawów, obrabiarki do maszyn do obróbki drewna, noże tokarskie do obrabiarek do metalu, frezy do frezarek do gwintów [obrabiarki], maszyny do ostrzenia ostrzy, ostrza [części maszyn], ostrza
do narzędzi elektrycznych, ostrza wkrętaków do maszyn, ostrzenie
(maszyny do-) elektryczne, maszyny do ostrzenia noży, elektryczne
maszyny do ostrzenia ostrzy, obrabiarki, narzędzia wiertnicze [obrabiarki], metal (obrabiarki do-), frezy modułowe krążkowe [obrabiarki], precyzyjne obrabiarki do obróbki skrawaniem materiałów roboty
do podawania przedmiotów obrabianych, strugarki [maszyny], strugarki wzdłużne strugi kątniki [maszyny], strugarki do drewna, strugarki wzdłużne [do obróbki metalu] narzędzia do strugania wzdłużnego [maszyny], narzędzia do strugania wzdłużnego [części maszyn],
strugarki-wyrówniarki będące maszynami do obróbki drewna, strugarki poprzeczne [do obróbki metalu], frezarki, frezy do frezarek, frezarko-wiertarki, frezarki do drewna, diamentowe wiertła do maszyn,
tnące narzędzia diamentowe do maszyn, narzędzia do cięcia metalu
z ostrzem diamentowym, płytki z węglików spiekanych, płytki z węglików spiekanych do nakładek, płytki z węglików spiekanych [narzędzia do maszyn], noże [części maszyn], noże do maszyn, noże obrotowe do metalu [maszyny], noże obrotowe do metalu [części maszyn],
obrotowe noże oprawkowe [części do maszyn], głowice ścinkowe,
głowice wiertarskie [części maszyn], głowice nożowe [części maszyn], frezy do frezarek, frezy [obrabiarki], frezy obrotowe [maszyny],
frezarki do drewna, frezarki i szlifierki do obróbki ceramiki i metali,
przybory do frezowania [części maszyn], tarcze ścierne [obrabiarki],
tarcze szlifierskie [części do maszyn], frezy karbidowe [obrabiarki],
narzędzia tnące [maszyny] w postaci frezów, maszyny do ostrzenia wierteł, urządzenia do piaskowania (oczyszczania powierzchni
strumieniem piasku), tarcze do polerowania (części maszyn), tarcze
(szlifierskie) [części do maszyn], tarcze ścierne do szlifierek sterowanych elektrycznie, tarcze szlifierskie do użytku z maszynami, szlifierki
do narzędzi tnących, szlifierki [do obróbki metalu], koła szlifierskie
[części maszyn], narzędzia szlifierskie do szlifierek, narzędzia szlifierskie [maszyny lub części maszyn], frezarki i szlifierki do obróbki ceramiki i metalu, szlifierki tarczowe, koła szlifierskie, szlifierki
(do obróbki metalu), szlifierki do narzędzi tnących, tarcze szlifierskie
do użytku z maszynami, tarcze ścierne [obrabiarki], piły tarczowe stacjonarne [maszyny], tarcze ścierne [narzędzia do maszyn], tarcze tną-
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ce do użytku z narzędziami elektrycznymi, tarcze ścierne do użytku
z narzędziami elektrycznymi, tarcze ścierne będące częściami do maszyn, ostrza do pił tarczowych [maszyny], tarcze z materiału ściernego [części do maszyn], obrotowe narzędzia ścierne w kształcie tarczy
[części maszyn], głowice nożowe [części maszyn].

(111) 333570
(220) 2019 01 22
(210) 495067
(151) 2020 10 09
(441) 2020 03 09
(732) WASYLISZYN DARIUSZ SKLEPY SPOŻYWCZE DARVITA, Łąka
Prudnicka (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DARVITA SKLEPY SPOŻYWCZE
(540)

(591) jasnozielony, zielony, pomarańczowy, czerwony, różowy,
biały, brązowy
(531) 05.07.13, 08.01.03, 08.05.01, 26.01.03, 26.01.16, 27.05.17,
29.01.15
(510), (511) 30 pieczywo, 35 handel detaliczny w zakresie artykułów
spożywczych ( w tym pieczywa, nabiału, jogurtu, kawy, herbaty), alkoholu, warzyw i owoców, napojów i soków, słodyczy i cukru, mięsa
i wędlin, ryb, lodów, przyborów kosmetycznych i toaletowych, nasion, karmy dla zwierząt (psów i kotów), artykułów papierniczych (
w tym zeszytów, długopisów, pisaków), chemii gospodarczej ( w tym
żeli do toalet, płynów do naczyń, płynów do podłóg, kostek toaletowych, past do podłóg). .
(111) 333571
(220) 2019 01 30
(210) 495402
(151) 2020 10 12
(441) 2020 02 17
(732) IDEA BANK SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Idea Spot
(540)

(591) niebieski
(531) 26.01.06, 26.13.01, 27.05.01, 29.01.04
(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 elektryczne przewodzące,
przełączające, transformujące, akumulatorowe i kontrolno-sterujące,
urządzenia do nagrywania, transmisji lub reprodukcji dźwięku lub
obrazu, magnetyczne nośniki danych, płyty oraz dyski z nagraniami,
mechanizmy do urządzeń uruchamianych przez wrzucenie monety,
kasy sklepowe, maszyny liczące, sprzęt przetwarzający dane i komputery, urządzenia do gaszenia ognia, karty bankowe, karty kredytowe, karty debetowe, karty płatnicze i karty identyfikacyjne, magnetycznie kodowane karty i karty zawierające płytki obwodów
scalonych, karty inteligentne, karty z pamięcią lub z mikroprocesorem, czytniki kart, programy komputerowe, oprogramowanie komputerowe umożliwiające kartom inteligentnym współdziałanie z terminalami i czytnikami, aparatura elektroniczna do weryfikacji
autentyczności kart bankowych, kart kredytowych, kart debetowych
i kart płatniczych, programy komputerowe ładowane: programy
komputerowe zapisane na chipach, dyskietkach, taśmach i dyskach
kompaktowych, programy komputerowe aplikacyjne, programy
komputerowe narzędziowe, programy komputerowe systemu operacyjnego, oprogramowania do zabezpieczenia składów danych
oraz wyszukiwania i transmisji poufnych informacji klienta używanych przez osoby oraz instytucje bankowe i finansowe, sprzęt kom-
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puterowy, urządzenia peryferyjne i oprogramowanie do umożliwiania
płatności za pomocą środków elektronicznych i bezprzewodowych,
sprzęt i oprogramowanie komputerowe umożliwiające dostęp do kont
płatniczych za pomocą środków elektronicznych i bezprzewodowych,
sprzęt i oprogramowanie komputerowe do kodowania i bezpiecznego przechowywania, odzyskiwania i przekazywania danych klienta,
informacji na temat konta i transakcji osób indywidualnych, instytucji bankowych i finansowych, bezpieczne terminale transakcji elektronicznych, 16 papier, tektura, publikacje dotyczące finansów, bankowości, leasingu, kart kredytowych, inwestycji i ubezpieczeń, druki,
materiały introligatorskie, materiały fotograficzne zawarte w tej klasie, materiały piśmienne, kleje do materiałów piśmiennych lub do celów domowych, materiały przeznaczone dla artystów, pędzle malarskie, maszyny do pisania i sprzęt biurowy z wyjątkiem mebli,
materiały szkoleniowe i instruktażowe z wyjątkiem aparatów, materiały z tworzyw sztucznych do pakowania nie ujęte w innych klasach,
materiały do pakowania z papieru, torby papierowe do pakowania,
czcionki drukarskie, matryce, materiały papiernicze, materiały drukowane, publikacje drukowane, książki, wydawnictwa reklamowe, katalogi, czasopisma, periodyki, magazyny, broszury, foldery, ulotki,
prospekty, druki, afisze, plakaty, naklejki, materiały biurowe, materiały szkoleniowe i instruktażowe dotyczące finansów, bankowości, leasingu, kart kredytowych, inwestycji i ubezpieczeń, 35 reklama, zarządzanie w działalności handlowej, administrowanie działalności
handlowej, prace biurowe, specjalistyczne doradztwo i konsulting
w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej,
pomoc i usługi organizacji i zarządzania działalnością gospodarczą,
przedsiębiorstwami oraz przedsięwzięciami gospodarczymi i handlowymi, zarządzanie flotą transportową, zarządzanie flotą pojazdów, usługi audytorskie, usługi księgowe i rachunkowe, doradztwo
podatkowe, prowadzenie ksiąg, przygotowywanie zeznań podatkowych, analizy kosztów, informacja podatkowa, pośrednictwo w zawieraniu transakcji handlowych, usługi dotyczące franszyzy, mianowicie pomoc przy prowadzeniu franszyz, administrowanie
działalnością w zakresie franszyzy, doradztwo w zakresie franszyzy,
usługi świadczone przez franszyzodawcę, usługi specjalistycznego
doradztwa handlowego i gospodarczego, usługi pośrednictwa handlowego, usługi agencji importowo-eksportowych i agencji handlowych, promocja sprzedaży towarów, organizowanie aukcji, badania
i poszukiwania w dziedzinie działalności gospodarczej, ekspertyzy
w dziedzinie działalności gospodarczej, ekspertyzy opłacalności,
usługi przenoszenia przedsiębiorstw, usługi pozyskiwania, opracowywania i udostępniania informacji o działalności gospodarczej,
usługi pośrednictwa pracy, rekrutacji i doboru personelu, doradztwo
w zakresie zarządzania personalnego i kadrowego, organizowanie
targów i wystaw w celach handlowych lub reklamowych, usługi badania rynku i opinii publicznej, usługi wykonywania prognoz ekonomicznych i analiz rynkowych, analizy kosztów, usługi badań statystycznych i przeprowadzania wyceny działalności gospodarczej,
opracowywanie informacji statystycznych, sporządzanie wyciągów
z kont, 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, komputerowe zarządzanie
plikami, wyszukiwanie informacji w bazach i plikach komputerowych, usługi reklamy i promocji, usługi public relations, usługi w zakresie reklamy z wykorzystaniem metod słownych, dźwiękowych,
audiowizualnych i multimedialnych oraz za pośrednictwem sieci
komputerowej, rozpowszechnianie materiałów reklamowych i ofert
reklamowych, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, udostępnienie powierzchni reklamowych i czasu reklamowego, usługi obsługi programów lojalnościowych i programów promocyjnych, archiwizacja dokumentów metodami elektronicznymi i tradycyjnymi, 36
ubezpieczenia, usługi finansowe, usługi monetarne, usługi w zakresie nieruchomości, inwestowanie w nieruchomości, zarządzanie
portfelem nieruchomości, usługi kredytowania nieruchomości oraz
wyceny nieruchomości, usługi bankowe, pośrednictwo finansowe,
usługi elektronicznego transferu środków finansowych i walut, rozliczanie transakcji finansowych za pośrednictwem elektronicznych
sieci komunikacyjnych, usługi elektronicznych płatności w Internecie, bankowość internetowa, bankowość telefoniczna, kredyty gotówkowe, kredyty samochodowe, kredyty hipoteczne, leasing finansowy, leasing operacyjny, leasing konsumencki, finansowanie
zakupów na raty, finansowanie leasingu pojazdów, usługi ściągania
należności, usługi skupu długów, usługi pośrednictwa w zakresie
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kupna i sprzedaży wierzytelności, windykacja należności, w tym windykacja sądowa i komornicza, monitoring wierzytelności, usługi
świadczeń emerytalnych, usługi funduszy emerytalno-rentowych,
usługi finansowe dla emerytów, usługi lokat terminowych i wkładów
oszczędnościowych, tworzenie, oferowanie i doradztwo w zakresie
programów i planów systematycznego oszczędzania, usługi maklerskie, prowadzenie kont depozytowych papierów wartościowych,
usługi w zakresie obrotu papierami wartościowymi, inwestowanie
na rynku kapitałowym, rynku papierów wartościowych oraz na rynku nieruchomości, dokonywanie operacji kupna i sprzedaży papierów wartościowych, notowania giełdowe, usługi zarządzania aktywami finansowymi tj. zarządzania portfelem na zlecenie klienta,
usługi doradztwa w zakresie obrotu papierami wartościowymi-raporty, analizy i opracowania na zamówienie klienta, usługi pośrednictwa w nabywaniu dużych pakietów akcji w trybie wezwania, usługi opracowywania prospektów emisyjnych, usługi wprowadzania
akcji spółek do publicznego obrotu, usługi pełnienia funkcji sponsora emisji, animatora rynku oraz emitenta, informacja finansowa,
w tym usługi przygotowywania finansowych memorandów informacyjnych, usługi organizacji obrotu papierami wartościowymi spółek
na rynku niepublicznym, wykonywanie czynności związanych z emisją i obrotem papierami wartościowymi, usługi gwarantowania emisji papierów wartościowych, usługi underwritingu, mianowicie usługi gwarantowania emisji, pośrednictwo w obrocie papierami
wartościowymi, prowadzenie rachunków maklerskich, nabywanie
i zbywanie papierów wartościowych na zlecenie osób trzecich, prowadzenie rozliczeń z tytułu posiadania, nabycia lub zbycia papierów
wartościowych, pośrednictwo w nabywaniu pakietów akcji, wykonywanie ekspertyz i prognoz finansowych, analiza finansowa, doradztwo finansowe, świadczenie usług konsultacyjno-doradczych
w sprawach finansowych, doradztwo inwestycyjne, usługi funduszy
inwestycyjnych, usługi czynności powierniczych, zarządzanie funduszami powierniczymi, usługi towarzystw funduszy inwestycyjnych,
zarządzanie funduszami inwestycyjnymi i funduszami emerytalnymi, lokowanie powierzonych pieniędzy w imieniu własnym
i na wspólny rachunek uczestników funduszów powierniczych, zbywanie jednostek uczestnictwa funduszy powierniczych, usługi prowadzenia indywidualnych kont emerytalnych, usługi dystrybucji
jednostek towarzystwa funduszy inwestycyjnych, usługi udzielania
i obsługi kredytu na zakup papierów wartościowych, zarządzanie
powierzonymi środkami pieniężnymi oraz innymi aktywami, usługi
zarządzania ryzykiem, tworzenie i prowadzenie funduszy inwestycyjnych i powierniczych, usługi depozytowe i kredytowe, usługi brokerskie, usługi clearingowe, usługi faktoringu, usługi w zakresie kapitału powierniczego, akredytywy, obsługi czeków podróżnych,
prowadzenie rachunków bankowych, przyjmowanie wkładów
oszczędnościowych i lokat terminowych, udzielanie oraz zaciąganie
kredytów i pożyczek, przeprowadzanie rozliczeń transakcji, wykonywanie operacji wekslowych i czekowych, dokonywanie transakcji
i przelewów elektronicznych, przyjmowanie i dokonywanie lokat
w bankach krajowych i zagranicznych, przyjmowanie i udzielanie poręczeń i gwarancji bankowych, dokonywanie obrotu wartościami
dewizowymi, przyjmowanie do depozytu przedmiotów, dokumentów i papierów wartościowych oraz udostępnianie skrytek sejfowych, organizowanie konsorcjów bankowych, dokonywanie obrotu
wierzytelnościami, wykonywanie na zlecenie innych banków określonych czynności bankowych, wykonywanie czynności powierniczych, wydawanie i obsługa kart płatniczych, wykonywanie terminowych operacji finansowych, usługi operacji finansowych związanych
z likwidacją przedsiębiorstw, wykonywanie czynności z zakresu działalności ubezpieczeniowej, pośrednictwo ubezpieczeniowe, ubezpieczenia samochodowe, doradztwo na rzecz likwidatora szkód,
wycena aktywów ruchomych i nieruchomości, zarządzanie majątkiem, usługi agencji pośrednictwa w obrocie nieruchomościami,
usługi dzierżawy majątku nieruchomego, raporty, analizy i opracowania na zamówienie klienta w dziedzinie nieruchomości, wynajem
mieszkań, wynajem lokali komercyjnych, wynajem przestrzeni biurowej, usługi administrowania nieruchomościami, usługi inwestycyjne
związane z nieruchomościami, usługi finansowe związane z leasingiem, kupnem, sprzedażą, hipoteką, najmem i dzierżawą nieruchomości, usługi pozyskiwania i zakupu gruntu pod inwestycje budowlane, finansowanie działalności deweloperskiej, finansowanie zakupu
maszyn i urządzeń budowlanych, maszyn rolniczych, urządzeń produkcyjnych, sprzętu medycznego, organizowanie funduszy na cele
dobroczynne, sponsorowanie finansowe, leasing urządzeń teleko-
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munikacyjnych, leasing instalacji telekomunikacyjnych, leasing programów komputerowych i oprogramowania komputerowego, usługi doradcze dotyczące wszystkich usług ujętych w tej klasie,
informacja o ww. usługach, 38 telekomunikacja, usługi agencji informacyjnych i prasowych, usługi przesyłania informacji, przesyłanie
informacji tekstowej, obrazowej, dźwiękowej i skompilowanej w formie zapisu elektronicznego oraz udostępnianie łączności do przesyłania takiej informacji poprzez terminale komputerowe, sieci światłowodów, telefony, telegrafy, teleksy, telefaksy, radio, telewizję oraz
urządzenia satelitarne, udostępnianie łączności i przekazu informacji
tekstowej, dźwiękowej i obrazowej poprzez terminale komputerowe,
oraz poprzez sieć światłowodów, udostępnianie połączenia ze światową siecią komputerową za pośrednictwem telekomunikacji, wypożyczanie aparatury do przesyłania informacji, usługi rozpowszechniania ogłoszeń elektronicznych, usługi przydzielania dostępu
i obsługa poczty elektronicznej i skrzynek mailowych, usługi transmisji internetowych, mianowicie przekazywanie dźwięku i obrazu
poprzez sieć internetową, udostępnianie portali internetowych, prowadzenie forum on-line, usługi przydzielania dostępu do portali komunikacyjnych i informacyjnych, usługi przesyłania danych, wiadomości, dźwięku i obrazu poprzez portale komunikacyjne i informacyjne,
umożliwianie dostępu do portalu z informacjami finansowymi, gospodarczymi, giełdowymi, podatkowymi, prawnymi oraz z komentarzami
i poradami dla inwestorów, umożliwianie dostępu do platformy internetowej używanej do inwestowania na rynku walut, przydzielanie
dostępu do baz danych dostępnych przez Internet, udostępnianie
środków łączności umożliwiających obsługę klienta przez Internet,
obsługa telekonferencji, przesyłanie telekopii, wypożyczanie modemów, wypożyczanie urządzeń telekomunikacyjnych i do przesyłania
informacji, usługi łączności telefonicznej, leasing urządzeń telekomunikacyjnych, leasing instalacji telekomunikacyjnych, informacja
o ww. usługach, 41 usługi wydawnicze, publikowanie tekstów innych
niż reklamowe, artykułów, książek, periodyków, czasopism, gazet,
prezentacji multimedialnych, publikacje elektroniczne on-line, wydawanie nagrań dźwiękowych, wizualnych, nagrań wideo, elektronicznych nośników informacji, produkcja filmów, nagrań audio i/lub
video oraz programów radiowych i telewizyjnych, organizowanie
konkursów i gier edukacyjnych, sportowych, kulturalnych i rozrywkowych, organizacja zawodów sportowych, usługi nauczania, usługi
kształcenia, usługi w zakresie rozrywki, usługi w zakresie sportu i kultury, organizacja loterii, festiwali, imprez plenerowych, organizacja
i prowadzenie konferencji, kongresów, seminariów, sympozjów, zjazdów, szkoleń, konkursów i wystaw, organizowanie wystaw w celach
sportowych, edukacyjno-szkoleniowych oraz kulturalnych, informacja o ww. usługach, 42 leasing i wynajem programów komputerowych i oprogramowania komputerowego, tworzenie, utrzymywanie
i opracowywanie portali internetowych, tworzenie oprogramowania
dla portali internetowych, usługi prowadzenia portali internetowych, ich konserwacja i hosting, usługi wykonywania badań naukowych i technicznych oraz ich projektowanie, analizy przemysłowe
i usługi wykonywania badań w dziedzinie sprzętu komputerowego
oraz oprogramowania, projektowanie i ulepszanie sprzętu oraz
oprogramowania komputerowego, ekspertyzy w zakresie komputerów, systemów komputerowych i programów komputerowych, konsulting w zakresie komputerów i programów komputerowych, programowanie komputerów na zlecenie, projektowanie i tworzenie
oprogramowania komputerowego, mianowicie programów zapisanych we właściwym języku dla danego komputera do użycia w komputerach i systemach, projektowanie oprogramowania dostosowanego do potrzeb poszczególnych grup użytkowników, projektowanie
systemów komputerowych, projektowanie lokalnych sieci komputerowych, doradztwo w zakresie informatyzacji rachunkowości, 45 doradztwo prawne, usługi prawne, udzielanie porad prawnych, konsultacje prawne, sporządzanie ekspertyz, umów, opinii i analiz
prawnych, opracowywanie projektów aktów prawnych, zastępstwo
prawne i procesowe, występowanie przed sądami i urzędami, usługi
arbitrażowe, mediacje, sprawy sporne, usługi zarządzania własnością
intelektualną, licencjonowanie programów komputerowych i oprogramowania komputerowego.

(111) 333572
(220) 2019 02 01
(151) 2020 10 09
(441) 2020 03 09
(732) ELEKTROWNIA RE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kielce (PL)

(210) 495480
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(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FUZ<JA MIEJSCE, KTÓRE ŁĄCZY
(540)

(111) 333574
(220) 2019 02 11
(151) 2020 10 12
(441) 2020 02 24
(732) Gallo Vineyards, Inc., Modesto (US)
(540) (znak słowny)
(540) CARLO ROSSI
(510), (511) 33 wina, 35 usługi promocji win.
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(210) 495823

(111) 333575
(220) 2019 02 15
(210) 496004
(151) 2020 10 14
(441) 2020 02 17
(732) TRUS MARIUSZ, Lublin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SUPLEMENT DIETY Visastin Składniki preparatu przyczyniają
się do utrzymania prawidłowego widzenia astaksantyna kwasy
tłuszczowe omega-3 (DHA i EPA) luteina i zeaksantyna witaminy A,
C, D, E ryboflawina (wit. B₂) i kwas foliowy cynk SOLINEA
(540)
(531) 24.17.05, 26.01.03, 27.05.01
(510), (511) 16 afisze, plakaty, katalogi, fotografie, broszury, kalendarze, kartki pocztowe, naklejki adresowe, nalepki, naklejki, materiały piśmienne, zeszyty dla celów promocji działalności obiektów
mieszkaniowych, biurowych i handlowych, 21 naczynia stołowe oraz
naczynia do picia dla celów promocji działalności obiektów mieszkaniowych biurowych i handlowych, 25 ubrania w tym koszule, bluzki,
kombinezony, nakrycia głowy dla celów promocji działalności obiektów mieszkaniowych, biurowych i handlowych, 35 reklama, analiza
kosztów, księgowość, organizowanie wystaw w celach handlowych
lub reklamowych, rozpowszechnianie materiałów reklamowych
(próbek, druków, prospektów, broszur), wynajmowanie nośników
reklamowych, zarządzanie działalnością gospodarczą w ramach
działalności obiektów mieszkaniowych, biurowych, usługowych
i handlowych, 36 usługi związane z nieruchomościami: sporządzanie umów najmu, wynajem i dzierżawa nieruchomości gruntowych
i budynkowych, w tym wynajmowanie pomieszczeń biurowych,
usługowych, mieszkaniowych oraz handlowych, administrowanie
i zarządzanie nieruchomościami, sprzedaż i pośrednictwo w sprzedaży nieruchomościami, w ramach działalności usługi w zakresie
działalności usługowej obiektów mieszkaniowych, biurowych i handlowych, 37 usługi budowlane, remontowe, instalacyjne, wykończeniowe dotyczące obiektów mieszkaniowych, biurowych, usługowych i handlowych, 39 wynajmowanie miejsc parkingowych, garaży
oraz wynajmowanie sal na posiedzenia w ramach działalności obiektów mieszkaniowych, biurowych i handlowych, 41 publikowanie tekstów innych niż teksty reklamowe w ramach działalności obiektów
mieszkaniowych, biurowych i handlowych, 43 bary szybkiej obsługi
(snack bary), kafeterie, restauracje, kawiarnie w ramach działalności
obiektów mieszkaniowych biurowych i handlowych, wynajmowanie
sal na posiedzenia w ramach działalności obiektów biurowych i handlowych.
(111) 333573
(220) 2019 05 20
(210) 495758
(151) 2020 11 04
(441) 2020 07 20
(732) KOBYLARCZYK MARCIN, DĘBSKI JAKUB FOOD FUTURE
SPÓŁKA CYWILNA, Łódź (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Chude Ciacho
(540)

(591) czarny, beżowy, pomarańczowy, czerwony, biały
(531) 29.01.15, 27.05.01, 08.01.09
(510), (511) 43 działalność gastronomiczna związana z przygotowaniem oraz serwowaniem żywności, produkcja artykułów żywnościowych.

(591) niebieski, granatowy, czerwony, żółty, pomarańczowy,
zielony, fioletowy, brązowy, biały, czarny, różowy
(531) 27.05.01, 29.01.15, 26.01.01, 26.01.04
(510), (511) 5 preparaty wspomagające prawidłowe widzenie.
(111) 333576
(220) 2019 02 19
(210) 496110
(151) 2020 10 12
(441) 2020 06 22
(732) RYBIŃSKI MATEUSZ PIOTR, CZUBACKA AGNIESZKA BEATA,
POTAŃSKA JUSTYNA TERESA PPHU RYBIŃSKI SPÓŁKA CYWILNA,
Zaklików (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) RYBIŃSKI ZAKLIKÓW
(540)

(591) szary, granatowy, niebieski, biały
(531) 26.04.18, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 6 konstrukcje stalowe w tym rury do transportu grawitacyjnego rozdzielacze, 7 maszyny i urządzenia do produkcji żywności
jak separatory, transportery taśmowe i rolkowe, podajniki, sortownice,
przenośniki kubełkowe, łańcuchowe, taśmowe, stoły rolkowe, bębny,
łańcuchy transportowe, maszyny i urządzenia do przeróbki tytoniu, 40
usługi obróbki metali: obróbka skrawaniem, krawędziowanie, walcowanie, spawanie, nakładanie powłok na metale na metale.
(111) 333577
(220) 2019 04 26
(151) 2020 10 12
(441) 2019 12 30
(732) MAXIMER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Białystok (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MAXIMER Sp. z o.o.
(540)

(210) 499190

(591) czarny, zielony, biały, granatowy
(531) 29.01.14, 27.05.01, 05.03.11, 05.03.15
(510), (511) 4 biopaliwa, paliwo w postaci brykietów, paliwo z biomasy.
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(111) 333578
(220) 2019 04 29
(210) 499262
(151) 2020 10 13
(441) 2020 02 03
(732) ENSILA GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Bolesławiec (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) R READY
(540)

(591) niebieski
(531) 26.15.09, 27.05.01, 27.05.21, 29.01.04
(510), (511) 6 metale nieszlachetne i ich stopy, rudy, 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, 19 materiały, niemetalowe, do użytku
w budownictwie, rury sztywne, niemetalowe, do użytku w budownictwie, asfalt, smoła i bitumy, budynki przenośne, niemetalowe, pomniki niemetalowe, 35 reklama, zarządzanie w działalności gospodarczej, administrowanie działalności gospodarczej, prace biurowe,
37 usługi budowlane, naprawy związane z branżą budowlaną, usługi
instalacyjne związane z branżą budowlaną.
(111) 333579
(220) 2019 04 30
(151) 2020 10 15
(441) 2020 06 08
(732) AB LOGIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Smolice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) modulari AB LOGIC MODULAR FLOORING
(540)

(210) 499296

(111) 333580
(220) 2019 05 06
(210) 499375
(151) 2020 10 12
(441) 2020 03 16
(732) HARMANN POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków (PL)
(540) (znak słowny)
(540) sensovent
(510), (511) 9 urządzenia pomiarowe, przyrządy pomiarowe, instrumenty pomiarowe, maszyny i urządzenia do sondowania, mierniki,
przetworniki, rejestratory, analizatory, pirometry, balometry, manometry, 11 systemy, instalacje, urządzenia, aparatura, armatura,
w tym kontrolno-pomiarowa i regulacyjna: wentylacyjne, nawiewcze, klimatyzacyjne oraz do filtracji powietrza, zespoły, podzespoły,
osprzęt, części, wyposażenie do wymienionych systemów, instalacji,
urządzeń, aparatury, armatury zawarte w klasie 11.
(220) 2019 05 06
(441) 2020 03 09

(732) TORUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Gdańsk (PL)
(540) (znak słowny)
(540) OFFICYNA
(510), (511) 35 reklama, reklama online za pośrednictwem sieci komputerowej, reklama zewnętrzna, usługi marketingowe, zarządzanie
działalnością gospodarczą w zakresie projektów budowlanych, badania dotyczące działalności gospodarczej, badania rynkowe, badania w zakresie biznesu, udostępnianie informacji o działalności
gospodarczej za pośrednictwem strony internetowej, usługi public
relations, wynajmowanie urządzeń i wyposażenia biurowego, 36
agencje nieruchomości, organizowanie wynajmu nieruchomości,
pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, wycena nieruchomości,
zarządzanie nieruchomością wynajem powierzchni biurowej, wynajem mieszkań, pobieranie czynszu, 37 budownictwo, konsultacje budowlane, 39 wynajmowanie garaży, wynajmowanie miejsc parkingowych, wynajmowanie magazynów, 41 organizowanie i prowadzenie
forów edukacyjnych z udziałem osób, organizowanie i prowadzenie
konferencji, organizowanie i prowadzenie kongresów, organizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie i prowadzenie sympozjów, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], publikowanie on-line elektronicznych książek i czasopism, 42 projektowanie
budowlane, projektowanie urbanistyczne, usługi architektoniczne,
projektowanie dekoracji wnętrz.
(111) 333582
(220) 2019 05 08
(210) 499551
(151) 2020 10 13
(441) 2020 01 13
(732) JAJCZYK EMIL, Grodzisk Wielkopolski (PL)
(540) (znak słowny)
(540) CARP ONLINE
(510), (511) 28 sprzęt i akcesoria wędkarskie, sprzęt sportowy nie zawarty w innej klasie, 31 przynęty dla wędkarstwa (żywe lub naturalne), ryby żywe.
(111) 333583
(220) 2019 05 09
(210) 499571
(151) 2020 10 14
(441) 2020 03 02
(732) FROST3D GAMES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nowęcin (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Mortyr
(510), (511) 9 gry wideo i gry komputerowe w formie programów
komputerowych zapisanych na nośnikach danych, pobieralne
gry komputerowe, pobieralne gry na urządzenia mobilne, 41 gry
na urządzenia mobilne dostępne online, gry przeglądarkowe, gry
dostępne online.

(531) 27.05.01, 27.05.10, 27.05.17, 27.05.24, 26.04.01, 26.04.07, 26.04.09
(510), (511) 19 parkiety, deski podłogowe, podłogi niemetalowe,
podłogowe płyty parkietowe, nadproża niemetalowe, 27 dywany
i wykładziny podłogowe, 39 magazynowanie, wynajem magazynów,
pakowanie produktów i towarów, przewóz samochodami ciężarowymi, pośrednictwo w transporcie, przewożenie ładunków, usługi kurierskie.

(111) 333581
(151) 2020 10 12

113

(210) 499416

(111) 333584
(220) 2019 05 13
(151) 2020 10 09
(441) 2020 03 23
(732) KRUGER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ostrów Mazowiecka (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) COOL DRINK TYP SHAKE
(540)

(210) 499669

(591) granatowy
(531) 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 32 napoje i koncentraty napojów.
(111) 333585
(220) 2019 05 14
(151) 2020 10 13
(441) 2020 06 01
(732) TOMICZEK SARA, Chorzów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Chiara

(210) 499721
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(540)

(531) 27.05.01, 27.05.05, 27.05.13, 27.05.17, 27.05.19
(510), (511) 25 bielizna damska, bluzki, bryczesy, buty sznurowane,
czapki, odzież wykonana z dzianiny, odzież wykonana z dżerseju, fartuchy, garnitury, kombinezony (odzież), koszule, kurtki (odzież), legginsy, piżamy, odzież gimnastyczna, podkoszulki, spodnie, spódnice,
stroje kąpielowe, sukienki, swetry, płaszcze, palta, szlafroki, T-shirty.
(111) 333586
(220) 2019 05 15
(210) 499738
(151) 2020 10 12
(441) 2020 02 24
(732) HASCO TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wrocław (PL)
(540) (znak słowny)
(540) IBUMIGREN
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, suplementy diety, wyroby
medyczne, produkty lecznicze, preparaty farmaceutyczne, środki
przeciwbólowe, środki przeciwmigrenowe.
(111) 333587
(220) 2019 05 15
(210) 499743
(151) 2020 10 13
(441) 2020 03 16
(732) Amazon Europe Core S.a.r.l., Luksemburg (LU)
(540) (znak słowny)
(540) CHIME
(510), (511) 9 urządzenia i oprogramowanie do użytku w łączeniu
i kontrolowaniu urządzeń w Internecie rzeczy (IoT), urządzenia
do monitorowania, kontroli i automatyzacji domu i otoczenia, urządzenia do ochrony i nadzoru, urządzenia do kontroli urządzeń alarmowych, urządzenia i oprogramowanie komputerowe umożliwiające współdzielenie i transmisję danych i informacji między
urządzeniami w celu usprawniania monitorowania, kontroli i automatyzacji domu i otoczenia, sprzęt do przetwarzania danych, urządzenia do komunikacji wewnętrznej, urządzenia do sterowania w ramach automatyzacji domu, samodzielne urządzenia informacyjne
sterowane głosem, urządzenia do kontroli bezpieczeństwa, urządzenia i przyrządy fotograficzne, urządzenia i przyrządy optyczne, urządzenia do nagrywania, transmisji lub reprodukcji dźwięku lub obrazu, komputerowy sprzęt i oprogramowanie do przetwarzania,
reprodukcji, synchronizacji, nagrywania, organizowania, pobierania,
ładowania, transmisji, transmisji strumieniowej, odbierania, odtwarzania i oglądania obrazów, treści audio, wideo i plików z danymi,
urządzenia łącznościowe do przesyłania głosu, danych lub obrazu,
nadajniki i odbiorniki głosu i danych, oprogramowanie komputerowe, zamki elektroniczne, czujniki ruchu, czujki do alarmów, czujniki
i detektory i głośniki, monitory wideo, kamery bezpieczeństwa, kamery wideo do monitorowania mieszkań i budynków komercyjnych
wewnątrz oraz na zewnątrz i bezprzewodowe kontrolery do zdalnego monitorowania, kontrolowania i automatyzacji, urządzenia
do transmisji strumieniowej wideo, urządzenia do nagrywania wideo
i odbierania wideo, aparaty fotograficzne, kamery internetowe, urządzenia i przyrządy noktowizyjne, oraz mocowania i stojaki do kamer,
wykrywacze substancji niebezpiecznych dla środowiska, mianowicie
urządzenia do wykrywania i zapisywania danych dotyczących obecności wody, poziomu wilgotności, ciepła, temperatury, ruchu, ruchu
i dźwięku, telewizory i kamery telewizji przemysłowej, monitory
zwierząt domowych i niemowląt, urządzenia do oglądania zwierząt
domowych, części, osprzęt i akcesoria do wszystkich wyżej wymienionych towarów zawarte w tej klasie, oprogramowanie zabezpieczające, oprogramowanie komputerowe i aplikacje do monitorowania, kontroli i automatyzacji domu i otoczenia, zestawy do rozwoju
oprogramowania (SDK) złożone z oprogramowania komputerowego
do rozwijania, użytkowania i współdziałania w zakresie API, które
są używane przez urządzenia elektroniczne, systemy i wymienniki,
które wymieniają dane za pośrednictwem sieci komunikacyjnej oraz
Internetu i które łączą się z usługami przechowywania danych
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w chmurze komputerowej i wymiany, zestawy do rozwoju oprogramowania (SDK) złożone z narzędzi do rozwoju oprogramowania
i oprogramowania do użytku jako interfejs programowania aplikacji
(API) do tworzenia oprogramowania i aplikacji związanych z konsumenckimi urządzeniami elektronicznymi połączonymi z Internetem,
oprogramowanie do poleceń głosowych i rozpoznawania głosu,
oprogramowanie komputerowe do sterowania samodzielnymi urządzeniami informacyjnymi i urządzeniami PDA sterowanymi głosem,
oprogramowanie przeznaczone do monitorowania i analiz na odległość, 11 urządzenia do oświetlania, ogrzewania, wytwarzania pary,
gotowania, chłodzenia, suszenia, wentylacji, zaopatrzenia w wodę
oraz instalacje sanitarne, reflektory, reflektory punktowe, oświetlenie
ścienne, oświetlenie zabezpieczające, 35 usługi sklepów detalicznych w odniesieniu do sprzedaży towarów, takich jak urządzenia
i oprogramowanie do łączenia i kontroli urządzeń w Internecie rzeczy (IoT), urządzenia do monitorowania, kontroli i automatyzacji
domu i otoczenia, urządzenia do monitorowania bezpieczeństwa,
alarmowe systemy monitorujące, urządzenia i oprogramowanie
komputerowe, które umożliwiają dzielenie się i przesyłanie danych
i informacji pomiędzy urządzeniami w celach ułatwiania monitorowania, kontroli i automatyzacji domu i otoczenia, sprzęt do przetwarzania danych, urządzenia do komunikacji wewnętrznej, urządzenia
sterujące do automatyzacji domu, samodzielne urządzenia informacyjne sterowane głosem, urządzenia i przyrządy ostrzegające przed
wtargnięciem i kradzieżą, urządzenia przeciwwłamaniowe, urządzenia do kontroli bezpieczeństwa, aparaty i instrumenty fotograficzne,
urządzenia i instrumenty optyczne, urządzenia do nagrywania,
transmisji lub reprodukcji dźwięku lub obrazów, sprzęt komputerowy i oprogramowanie komputerowe do przetwarzania, reprodukcji,
synchronizacji, nagrywania, organizowania, pobierania, ładowania,
transmisji, przesyłania strumieniowego, odbierania, grania i przeglądania obrazów, plików audio, wideo i danych, urządzenia komunikacyjne do przesyłania głosu, danych lub obrazów, nadajniki i odbiorniki głosu i danych, oprogramowanie komputerowe, dzwonki do drzwi,
zamki elektroniczne, czujniki ruchu, alarmy, czujniki alarmowe, systemy alarmowe, czujniki i detektory oraz głośniki, monitory wideo, kamery bezpieczeństwa, kamery wideo do monitorowania obszarów
wewnętrznych i zewnętrznych budynków mieszkalnych i handlowych oraz bezprzewodowe urządzenia kontrolne do zdalnego monitorowania, kontroli i automatyzacji, urządzenia do transmisji strumieniowej wideo, urządzenia do nagrywania wideo i odbierania
wideo, aparaty fotograficzne, kamera internetowa, przyrządy i urządzenia noktowizyjne, systemy alarmowe oraz trójnogi i stojaki
do aparatów fotograficznych, wykrywacze niebezpieczeństwa środowiskowego, mianowicie urządzenia, które wykrywają i rejestrują
obecność wody, poziomy wilgotności, ciepło, temperaturę, ruch, poruszanie się i dźwięk, urządzenia i kamery z zakresu telewizji przemysłowej, oświetlenie do celów bezpieczeństwa, urządzenia do monitorowania zwierząt domowych i niemowląt, urządzenia do oglądania
zwierząt domowych, części, wyposażenie i akcesoria do wszystkich
wymienionych wyżej towarów, oprogramowanie zabezpieczające,
oprogramowanie komputerowe i aplikacje do monitorowania domu
i środowiska naturalnego, kontroli i automatyzacji, oprogramowanie
i aplikacje umożliwiające użytkownikom identyfikowanie osób
za drzwiami oraz komunikowanie się z nimi, zestawy do tworzenia
oprogramowania (SDK) składające się z oprogramowania komputerowego do rozwoju, użytkowania i interoperacyjności w zakresie API,
które są używane przez urządzenia elektroniczne, systemy i wymienniki, które wymieniają dane za pośrednictwem sieci komunikacyjnych oraz Internetu i które łączą się z usługami przechowywania
i wymiany danych za pomocą chmury, zestawy do tworzenia oprogramowania (SDK) składające się z narzędzi do tworzenia oprogramowania komputerowego i oprogramowania do użytku jako interfejs programowania aplikacji (API) do tworzenia oprogramowania
i aplikacji związanych z Internetem, powiązane urządzenia elektroniki użytkowej, zestawy do tworzenia oprogramowania (SDK) składające się z narzędzi do tworzenia oprogramowania komputerowego
i oprogramowania do użytku jako interfejs programowania aplikacji
(API) do tworzenia oprogramowania i aplikacji związanych z systemami chroniącymi przed kradzieżą i systemami bezpieczeństwa oraz
systemami monitorowania domu i przedsiębiorstw, oprogramowanie do komend głosowych i ich rozpoznawania, oprogramowanie
komputerowe wykorzystywane do kontroli autonomicznych sterowanych głosem informacji i osobistych urządzeń pomocniczych,
oprogramowanie komputerowe do zdalnego monitorowania i anali-
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zy, elektroniczne systemy kontrolne do maszyn, oprogramowanie
do monitorowania i kontroli komunikacji pomiędzy komputerami
i zautomatyzowanymi systemami maszyn, elektroniczne produkty
do wideomonitoringu, mianowicie elektroniczne części systemów
bezpieczeństwa, oprogramowanie nawigacyjne do użytku z inteligentnymi, autonomicznymi pojazdami oraz mobilnymi maszynami
do użytku w odniesieniu do urządzeń uruchamianych za pośrednictwem Internetu rzeczy (IoT), oprogramowanie do użytku w śledzeniu
i monitorowaniu położenia i obszaru inteligentnych, autonomicznych pojazdów i mobilnych maszyn do użytku w odniesieniu
do urządzeń uruchamianych za pośrednictwem Internetu rzeczy
(IoT), elektroniczne systemy, urządzenia i instrumenty, mianowicie
oprogramowanie z zakresu zachowania, oprogramowanie z zakresu
lokalizacji, czujniki lokalizacyjne oraz dynamiczne inteligentne oprogramowanie i czujniki w odniesieniu do urządzeń uruchamianych
za pośrednictwem Internetu rzeczy (IoT), zautomatyzowane samodzielne elektroniczne urządzenia monitorujące, które mogą być wykorzystywane do zbierania dowodów lub do wywiadu, przyrządy
do śledzenia aktywności do noszenia na ciele, kamery do noszenia
na ciele, komputery do noszenia na ciele w postaci zegarków inteligentnych, komputery do noszenia na ciele w postaci okularów inteligentnych, monitory do wyświetlania wideo do noszenia na ciele,
słuchawki komunikacyjne do użytku z telefonami komórkowymi,
komunikacją radiową, domofonami lub innymi komunikacyjnymi
aparatami nadawczo-odbiorczymi, urządzenia do oświetlenia,
ogrzewania, wytwarzania pary, gotowania, chłodzenia, suszenia,
wentylacji, zaopatrywania w wodę i sanitarne, iluminacje, reflektory,
kinkiety, żarówki, żarówki LED, instalacje oświetleniowe, oświetlenie
z funkcją wykrywania ruchu, instalacje oświetleniowe na baterie,
elektryczne instalacje oświetleniowe, mianowicie oświetlenie awaryjne, działające w przypadku zaniku zasilania, kinkiety, lampiony
do oświetlania, przełączniki światła, urządzenia do kontroli oświetlenia, systemy oświetleniowe, mianowicie moduły LED (diody elektroluminescencyjne), zasilacze i przewody, urządzenia do oświetlania,
mianowicie instalacje oświetleniowe, światła sufitowe, lampy sufitowe, elektryczne lampki nocne, instalacje oświetleniowe LED (diody
elektroluminescencyjne) do użytku w wyświetlaniu, oświetlenie
punktowe w zastosowaniu handlowym, przemysłowym, mieszkaniowym i architektonicznym, instalacje oświetleniowe LED do zastosowania przy oświetleniu wewnątrz i na zewnątrz, światła do oświetlania schodów, drzwi i innych części budynków, przenośne światła
zasilane bateriami, które mogą być umieszczane na powierzchniach,
gdzie inne źródła światła są niedostępne, przenośne światła użytkowe, słoneczne instalacje oświetleniowe, mianowicie wewnętrzne
i zewnętrzne urządzenia i instalacje oświetleniowe zasilane energią
słoneczną, światła punktowe, oświetlenie ścienne, instalacje z użyciem żarówek, instalacje oświetleniowe do użytku na platformach
parkingowych i w garażach, instalacje oświetleniowe do użytku
na miejscach parkingowych i w przejściach, diody oświetleniowe,
elektryczne instalacje wzmacniające oświetlenie, miniaturowe żarówki, instalacje oświetleniowe, które łączą naturalne światło dzienne i światło fluorescencyjne w elemencie instalacji, oświetlenie
do gablotek, spiżarni, miejsc pracy, szop, półek i szafek, systemy
oświetleniowe działające w sytuacji przerw w dostawie energii elektrycznej, pojazdy lądowe, pojazdy mechaniczne, mianowicie koncepcyjne pojazdy mechaniczne, mocowania do kamer do pojazdów,
części i akcesoria do pojazdów lądowych, mianowicie korektory, korbowody, pasy napędowe, silniki typu Diesel i inne niż Diesel, osie pojazdów, sprzęgła, urządzenia kierownicze, szyby przednie, stopnie
nadwozia, błotniki, koła, łańcuchy na opony, błotniki i mechanizmy
napędowe, wózki i części, wyposażenie i akcesoria do wszystkich wyżej wymienionych towarów, przetwarzanie danych, usługi zarządzania danymi, gromadzenie danych, usługi w zakresie zarządzania plikami i bazami danych, usługi obejmujące nagrywanie, transkrypcję,
kompilację i analizę danych wideo i audio, kompilacja i organizowanie danych w komputerowych bazach danych, wyszukiwanie danych
w skomputeryzowanych plikach na rzecz innych osób, abonowanie
dostępu do serwisu telekomunikacyjnych baz danych, zwiększanie
świadomości konsumentów odnośnie do bezpieczeństwa i zapobiegania przestępstwom, 38 usługi telekomunikacyjne, usługi łączności
elektronicznej, transmisja plików danych, audio, wideo i multimedialnych, transmisja wiadomości, głosu, danych, treści wideo i obrazów przez światową sieć łącznościową, usługi łączności, usługi transmisyjne, usługi wideokomunikacyjne, usługi wideotelefoniczne,
usługi przesyłania danych, transmisja strumieniowa danych, świad-
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czenie usług komunikacji głosowej przez Internet, usługi doradcze
i konsultacyjne dotyczące wyżej wymienionych usług, 41 usługi
w zakresie nagrań audio i wideo, usługi subskrypcyjne w zakresie nagrań wideo, usługi bibliotek elektronicznych w zakresie dostarczania
informacji elektronicznych (w tym informacji archiwalnych) w formie
informacji audio i/lub wideo, usługi konsultacyjne i doradcze dotyczące wyżej wymienionych usług, 42 platforma jako usługa (PaaS)
obejmująca platformy oprogramowania komputerowego do użytku
wraz z systemami monitorowania, kontroli i automatyzacji domu
i otoczenia, oprogramowanie jako usługa (SaaS) obejmujące oprogramowanie komputerowe do użytku wraz z systemami monitorowania, kontroli i automatyzacji domu i otoczenia, usługi dostawcy
aplikacji w zakresie oprogramowania do interfejsu programowania
aplikacji (API) do monitorowania, kontroli i automatyzacji domu
i otoczenia, platforma jako usługa (PaaS) obejmująca oprogramowanie komputerowe do użytku w łączeniu i kontrolowaniu urządzeń
elektronicznych w Internecie rzeczy (IoT), oprogramowanie jako
usługa (SaaS) obejmujące oprogramowanie komputerowe do łączenia, obsługi, integracji, kontrolowania sieciowych konsumenckich
urządzeń elektronicznych i zarządzania nimi, platforma jako usługa
(PaaS) obejmująca oprogramowanie komputerowe do użytku w łączeniu i kontrolowaniu urządzeń elektronicznych w Internecie rzeczy
(IoT), usługi dostawcy usług aplikacyjnych (ASP), obejmujące oprogramowanie do sterowania urządzeniami informatycznymi sterowanymi głosowo, mianowicie połączonymi z chmurą i sterowanymi
głosowo inteligentnymi konsumenckimi urządzeniami elektronicznymi, do ich integracji, obsługi i łączenia oraz do zarządzania nimi,
usługi techniczne dotyczące aplikacji zabezpieczających i antywłamaniowych, usługi techniczne dotyczące aplikacji do komend głosowych, usługi komputerowe, mianowicie udostępnianie strony internetowej zawierającej technologię używaną wraz z systemami
monitorowania, kontroli i automatyzacji domu i otoczenia, usługi
komputerowe, mianowicie udostępnianie portalu internetowego
obejmującego technologię pozwalającą użytkownikom na zdalne
interakcje z systemami monitorowania, kontroli i automatyzacji
domu i otoczenia, udostępnianie oprogramowania online nie do pobrania, do zapisywania, przeglądania, przechowywania, analizowania materiałów audio i wideo online oraz dzielenia się nimi, umożliwianie tymczasowego użytkowania oprogramowania online
nie do pobrania do zarządzania danymi i ich transmisji, projektowanie i rozwój komputerowego sprzętu i oprogramowania, hosting
strony internetowej do elektronicznego przechowywania danych,
monitoring systemów komputerowych przy użyciu dostępu zdalnego, monitorowanie systemów kamer za pomocą zdalnego dostępu,
instalacja, naprawa i utrzymanie oprogramowania komputerowego,
usługi nagrywania i przechowywania w chmurze, elektroniczne
przechowywanie mediów elektronicznych, mianowicie obrazów,
tekstów, audio i danych wideo, udostępnianie aplikacji internetowej
online nie do pobrania obejmującej technologię umożliwiającą użytkownikom współdzielenie treści wideo, udostępnianie środowiska
online obejmującego technologię, która pozwala użytkownikom
na dzielenie się danymi, umożliwianie tymczasowego użytkowania
oprogramowania online nie do pobrania do nagrywania, przeglądania, przechowywania, współdzielenia i analizowania danych, pomoc
w zakresie technologii informacyjnej, usługi w zakresie pomocy
technicznej, usługi doradcze i konsultacyjne dotyczące wyżej wymienionych usług, 45 usługi monitorowania bezpieczeństwa domu,
usługi konsultacyjne, doradcze i informacyjne związane z monitorowaniem bezpieczeństwa domu, usługi elektronicznego monitorowania i zabezpieczania nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych, dostarczanie informacji o bezpieczeństwie i zabezpieczaniu
przestępstwom, udostępnianie za pomocą strony internetowej informacji na temat bezpieczeństwa i zapobiegania przestępstwom, usługi ochrony osób i mienia związane ze stosowaniem aplikacji zabezpieczających i antywłamaniowych, usługi ochrony osób i mienia
związane ze stosowaniem aplikacji do komend głosowych.

(111) 333588
(220) 2019 05 15
(210) 499745
(151) 2020 10 12
(441) 2020 02 24
(732) FITNESS CATERING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FITNESS CATERING
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(111) 333591
(220) 2019 05 15
(210) 499769
(151) 2020 10 09
(441) 2020 01 13
(732) POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA,
Płock (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ORLEN
(540)

(540)

(591) zielony, biały, szary
(531) 26.04.01, 26.04.16, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 43 usługi kateringowe, katering dietetyczny.
(111) 333589
(220) 2019 05 15
(151) 2020 10 12
(441) 2020 02 24
(732) LA RIVE SPÓŁKA AKCYJNA, Grudziądz (PL)
(554) (znak przestrzenny)
(540) LA RIVE Hello Beauty for women
(540)

(210) 499758

(591) biały, czarny, srebrny, jasnopomarańczowy, pomarańczowy,
beżowy
(531) 19.03.03, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 3 wyroby perfumeryjne, perfumy, wody perfumowane,
wody toaletowe, wody kolońskie, płyny po goleniu, antyperspiranty, dezodoranty, mydła, mydła w płynie, esencje eteryczne, olejki
eteryczne, kosmetyki, zestawy kosmetyków, kremy kosmetyczne,
lakiery do paznokci, preparaty do makijażu, mleczko kosmetyczne,
toniki kosmetyczne, preparaty do demakijażu, piżmo (perfumeria),
pomadki do ust, puder do makijażu, sole kąpielowe do celów innych
niż lecznicze, płyny do kąpieli innych niż lecznicze, wody zapachowe.
(111) 333590
(220) 2019 05 15
(210) 499767
(151) 2020 10 09
(441) 2020 01 13
(732) POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA,
Płock (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ORLEN
(540)

(591) biały, czerwony
(531) 27.05.01, 03.07.01, 03.07.19, 29.01.12
(510), (511) 18 parasole zwykłe i przeciwsłoneczne, portfele, walizy,
torby uniwersalne, torby sportowe, plecaki, torby podróżne, torebki
na ramię, worki na buty, inne artykuły służące do przenoszenia.

(591) czerwony, biały
(531) 03.07.01, 03.07.19, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi sprzedaży w tym również za pośrednictwem
Internetu obejmujące: kosmetyki, środki toaletowe, perfumy, usługi
sprzedaży w tym również za pośrednictwem Internetu obejmujące:
urządzenia i przyrządy naukowe, fotograficzne, kinematograficzne,
optyczne, wagowe, do celów dydaktycznych, urządzenia do nagrywania, przesyłania oraz odtwarzania dźwięku lub obrazów, usługi
sprzedaży w tym również za pośrednictwem Internetu obejmujące:
magnetyczne nośniki danych, nagrane dyski, płyty kompaktowe,
DVD i inne nośniki nagrań cyfrowych, magnesy, pendrive, powerbanki, głośniki, okulary przeciwsłoneczne, etui na: okulary, pendrive,
telefony komórkowe, usługi sprzedaży w tym również za pośrednictwem Internetu obejmujące: breloki do kluczy, zawieszki do breloków, zegary, zegarki, wyroby jubilerskie z metali nieszlachetnych,
numizmaty, usługi sprzedaży w tym również za pośrednictwem
Internetu obejmujące: druki, materiały introligatorskie, fotografie, materiały biurowe, przybory szkolne, artykuły i sprzęt biurowy
z wyjątkiem mebli, materiały szkoleniowe i instruktażowe, materiały
z tworzyw sztucznych do pakowania, materiały drukowane, figurki
z papieru i kartonu, kalendarze, materiały piśmienne, broszury, emblematy papierowe oraz emblematy drukowane, etykiety nie z materiału tekstylnego, gazety, indeksy, skorowidze, kartki z życzeniami,
karty pocztowe, katalogi, komiksy, książki, litografie, mapy, nalepki,
naklejki, notatniki, piórniki, prospekty, publikacje reklamowe, reprodukcje graficzne, wydruki graficzne, zeszyty, dekoracje z papieru [flagi i proporce], artykuły papiernicze, karty kolekcjonerskie, plakaty,
chusteczki higieniczne, usługi sprzedaży w tym również za pośrednictwem Internetu obejmujące: parasole zwykłe i przeciwsłoneczne,
portfele, walizy, torby uniwersalne, torby sportowe, plecaki, torby
podróżne, torebki na ramię, worki na buty, inne artykuły służące
do przenoszenia, usługi sprzedaży w tym również za pośrednictwem
Internetu obejmujące: kubki z papieru lub z tworzyw sztucznych, wyroby szklane, porcelanowe i ceramiczne, statuetki, figurki, tabliczki,
bidony, kubeczki, filiżanki, szklanki do napojów, butelki i pojemniki,
talerze, talerzyki, podstawki, otwieracze, usługi sprzedaży w tym
również za pośrednictwem Internetu obejmujące: ręczniki, bielizna
pościelowa, koce, obrusy, flagi i proporce nie z papieru, materiały
na flagi, poszwy na poduszki, narzuty na łóżko, usługi sprzedaży
w tym również za pośrednictwem Internetu obejmujące: odzież,
koszulki kolekcjonerskie i okolicznościowe, obuwie, nakrycia głowy,
części i akcesoria do odzieży, obuwia, nakryć głowy, akcesoria na szyję, usługi sprzedaży w tym również za pośrednictwem Internetu
obejmujące: smycze [paski] do noszenia, przypinki, piny metalowe,
zawieszki inne niż do biżuterii, łańcuszków lub breloków do kluczy,
usługi sprzedaży w tym również za pośrednictwem Internetu obejmujące: artykuły i sprzęt sportowy i gimnastyczny, piłki, gry, gry
planszowe, puzzle, zabawki i akcesoria do zabawy, ozdoby choinkowe, usługi sprzedaży w tym również za pośrednictwem Internetu
obejmujące: słodycze, lody, czekolada, piwo, napoje bezalkoholowe,
wody mineralne i gazowane, napoje owocowe i soki owocowe, napoje energetyczne, napoje izotoniczne.
(111) 333592
(220) 2019 05 15
(151) 2020 10 12
(441) 2020 02 24
(732) LA RIVE SPÓŁKA AKCYJNA, Grudziądz (PL)
(554) (znak przestrzenny)
(540) LA RIVE Miss dream

(210) 499770
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szwy na poduszki, narzuty na łóżko, 26 smycze [paski] do noszenia,
przypinki, piny metalowe, zawieszki inne niż do biżuterii, łańcuszków
lub breloków do kluczy, 28 artykuły i sprzęt sportowy i gimnastyczny, piłki, gry, gry planszowe, puzzle, zabawki i akcesoria do zabawy,
ozdoby choinkowe, 30 słodycze, lody, czekolada, 32 piwo, napoje
bezalkoholowe, wody mineralne i gazowane, napoje owocowe i soki
owocowe, napoje energetyczne, napoje izotoniczne.

(111) 333595
(220) 2019 05 15
(210) 499775
(151) 2020 10 09
(441) 2020 01 13
(732) POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA,
Płock (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ORLEN
(540)

(591) biały, czarny, złoty, szary
(531) 19.03.03, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 3 wyroby perfumeryjne, perfumy, wody perfumowane,
wody toaletowe, wody kolońskie, płyny po goleniu, antyperspiranty, dezodoranty, mydła, mydła w płynie, esencje eteryczne, olejki
eteryczne, kosmetyki, zestawy kosmetyków, kremy kosmetyczne,
lakiery do paznokci, preparaty do makijażu, mleczko kosmetyczne,
toniki kosmetyczne, preparaty do demakijażu, piżmo (perfumeria),
pomadki do ust, puder do makijażu, sole kąpielowe do celów innych
niż lecznicze, płyny do kąpieli innych niż lecznicze, wody zapachowe.
(111) 333593
(220) 2019 05 15
(210) 499772
(151) 2020 10 09
(441) 2020 01 13
(732) POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA,
Płock (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ORLEN
(540)

(591) biały, czerwony
(531) 03.07.01, 03.07.19, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 kosmetyki, środki toaletowe, perfumy.
(111) 333594
(220) 2019 05 15
(210) 499774
(151) 2020 10 09
(441) 2020 01 13
(732) POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA,
Płock (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ORLEN
(540)

(591) czerwony, biały
(531) 03.07.01, 03.07.19, 29.01.12, 27.05.01
(510), (511) 24 wyroby tekstylne takie jak: ręczniki, bielizna pościelowa, koce, obrusy, flagi i proporce nie z papieru, materiały na flagi, po-

(591) biały, czerwony
(531) 03.07.01, 03.07.19, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 25 odzież, koszulki kolekcjonerskie i okolicznościowe,
obuwie, nakrycia głowy, części i akcesoria do: odzieży, obuwia, nakryć głowy, akcesoria na szyję.
(111) 333596
(220) 2019 05 15
(210) 499776
(151) 2020 10 09
(441) 2020 01 13
(732) POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA,
Płock (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ORLEN
(540)

(591) biały, czerwony
(531) 29.01.12, 03.07.01, 03.07.19, 27.05.01
(510), (511) 9 urządzenia i przyrządy: naukowe, fotograficzne, kinematograficzne, optyczne, wagowe, do celów dydaktycznych, urządzenia do nagrywania, przesyłania oraz odtwarzania dźwięku lub
obrazów, magnetyczne nośniki danych, nagrane dyski, płyty kompaktowe, DVD i inne nośniki nagrań cyfrowych, magnesy, pendrive,
powerbanki, głośniki, okulary przeciwsłoneczne, etui na: okulary,
pendrive, telefony komórkowe.
(111) 333597
(220) 2019 05 15
(210) 499777
(151) 2020 10 09
(441) 2020 01 13
(732) POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA,
Płock (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ORLEN
(540)

(591) biały, czerwony
(531) 03.07.01, 03.07.19, 29.01.12, 27.05.01
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(510), (511) 21 kubki z papieru lub z tworzyw sztucznych, wyroby
szklane, porcelanowe i ceramiczne, statuetki, figurki, tabliczki, bidony, kubeczki, filiżanki, szklanki do napojów, butelki i pojemniki, talerze, talerzyki, podstawki, otwieracze-wszystkie wymienione towary
zawarte w klasie 21.

(111) 333598
(220) 2019 05 15
(210) 499778
(151) 2020 10 09
(441) 2020 01 13
(732) POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA,
Płock (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ORLEN
(540)

(591) biały, czerwony
(531) 03.07.01, 03.07.19, 29.01.12, 27.05.01
(510), (511) 16 druki, materiały introligatorskie, fotografie, materiały
biurowe, przybory szkolne, artykuły i sprzęt biurowy z wyjątkiem
mebli, materiały szkoleniowe i instruktażowe, materiały z tworzyw
sztucznych do pakowania, materiały drukowane, figurki z papieru
i kartonu, kalendarze, materiały piśmienne, broszury, emblematy
papierowe oraz emblematy drukowane, etykiety nie z materiału
tekstylnego, gazety, indeksy, skorowidze, kartki z życzeniami, karty
pocztowe, katalogi, komiksy, książki, litografie, mapy, nalepki, naklejki, notatniki, piórniki, prospekty, publikacje reklamowe, reprodukcje
graficzne, wydruki graficzne, zeszyty, dekoracje z papieru [flagi i proporce], artykuły papiernicze, karty kolekcjonerskie, plakaty, chusteczki higieniczne.
(111) 333599
(220) 2019 05 15
(151) 2020 10 12
(441) 2020 02 24
(732) LA RIVE SPÓŁKA AKCYJNA, Grudziądz (PL)
(554) (znak przestrzenny)
(540) LA RIVE HIS PASSION
(540)

(210) 499780

(111) 333600
(220) 2019 05 15
(151) 2020 10 12
(441) 2020 02 24
(732) LA RIVE SPÓŁKA AKCYJNA, Grudziądz (PL)
(554) (znak przestrzenny)
(540) LA RIVE LR GALLANT
(540)

Nr 5/2021
(210) 499782

(591) czarny, srebrny
(531) 19.03.03, 27.05.01, 26.01.01, 26.01.03, 26.01.18, 29.01.12
(510), (511) 3 wyroby perfumeryjne, perfumy, wody perfumowane,
wody toaletowe, wody kolońskie, płyny po goleniu, antyperspiranty, dezodoranty, mydła, mydła w płynie, esencje eteryczne, olejki
eteryczne, kosmetyki, zestawy kosmetyków, kremy kosmetyczne,
lakiery do paznokci, preparaty do makijażu, mleczko kosmetyczne,
toniki kosmetyczne, preparaty do demakijażu, piżmo (perfumeria),
pomadki do ust, puder do makijażu, sole kąpielowe do celów innych
niż lecznicze, płyny do kąpieli innych niż lecznicze, wody zapachowe.
(111) 333601
(220) 2019 05 15
(151) 2020 10 09
(441) 2020 01 27
(732) FAIFER BARTOSZ JAKUB, Swarzędz (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Studencka Chatka
(510), (511) 36 wynajem nieruchomości i majątku.

(210) 499784

(111) 333602
(220) 2019 05 15
(151) 2020 10 09
(441) 2020 01 27
(732) TRAVELIST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TRAVELIST
(540)

(210) 499789

(531) 27.05.01
(510), (511) 39 usługi w zakresie rezerwacji wycieczek, 43 usługi
w zakresie rezerwacji zakwaterowania.

(591) brązowy, czarny, jasnobrązowy, srebrny
(531) 19.03.03, 27.05.01, 29.01.14, 26.11.08, 26.11.09
(510), (511) 3 wyroby perfumeryjne, perfumy, wody perfumowane,
wody toaletowe, wody kolońskie, płyny po goleniu, antyperspiranty, dezodoranty, mydła, mydła w płynie, esencje eteryczne, olejki
eteryczne, kosmetyki, zestawy kosmetyków, kremy kosmetyczne,
lakiery do paznokci, preparaty do makijażu, mleczko kosmetyczne,
toniki kosmetyczne, preparaty do demakijażu, piżmo (perfumeria),
pomadki do ust, puder do makijażu, sole kąpielowe do celów innych
niż lecznicze, płyny do kąpieli innych niż lecznicze, wody zapachowe.

(111) 333603
(220) 2019 05 15
(151) 2020 10 09
(441) 2020 01 27
(732) DESIO HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Częstochowa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CERASEPT
(540)

(591) czerwony, biały
(531) 29.01.12, 27.05.01

(210) 499792
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(510), (511) 3 nielecznicze płyny do oczyszczania skóry, płyny do pielęgnacji skóry [kosmetyki], nielecznicze płyny stymulujące do skóry,
płyny do pielęgnacji twarzy i ciała, płyny do stóp nielecznicze, płyny do twarzy [kosmetyki], kosmetyki do pielęgnacji skóry, kosmetyki w postaci płynów, nielecznicze preparaty do pielęgnacji stóp,
nielecznicze preparaty do pielęgnacji skóry, nielecznicze produkty
do pielęgnacji twarzy, płyny do oczyszczania skóry, preparaty kosmetyczne do oczyszczania skóry, preparaty kosmetyczne do odnowy skóry, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji twarzy, preparaty
nielecznicze do oczyszczania skóry, środki do oczyszczania skóry
twarzy [kosmetyki], środki oczyszczające do skóry [nielecznicze],
środki oczyszczające skórę, wielofunkcyjne preparaty kosmetyczne
do skóry, 5 środki dezynfekcyjne i antyseptyczne, antyseptyczne preparaty do pielęgnacji ciała, antyseptyczne preparaty oczyszczające,
chusteczki nasączone preparatami przeciwbakteryjnymi, chusteczki
odkażające, nasączone chusteczki lecznicze, płyny dezynfekujące
[inne niż mydło], preparaty anty bakteryjne, preparaty antyseptyczne, preparaty antyseptyczne o działaniu terapeutycznym, anty bakteryjne płyny do rąk, antyseptyczne preparaty do mycia, preparaty
antyseptyczne o działaniu profilaktycznym, preparaty do dezynfekcji rąk, przeciwdrobnoustrojowe płyny do mycia twarzy, ściereczki
do czyszczenia nasączone środkami dezynfekującymi, do celów higienicznych, spraye antybakteryjne, spraye antyseptyczne w formie
aerozolu do stosowania na skórę, środki antyseptyczne do pielęgnacji ran, środki bakteriobójcze, środki odkażające, anty bakteryjne
środki do mycia rąk, antybakteryjny preparat do mycia rąk, lecznicze
preparaty do mycia rąk, odkażający preparat do mycia rąk, płyny
do celów weterynaryjnych, woda utleniona do celów medycznych.

(111) 333604
(220) 2019 05 15
(210) 499793
(151) 2020 10 09
(441) 2020 01 27
(732) TRAVELIST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Travelist
(510), (511) 39 usługi w zakresie rezerwacji wycieczek, 43 usługi
w zakresie rezerwacji zakwaterowania.
(111) 333605
(220) 2019 05 15
(151) 2020 10 09
(441) 2020 01 27
(732) FAIFER BARTOSZ JAKUB, Swarzędz (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) STUDENCKA CHATKA
(540)

(210) 499794
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(111) 333607
(220) 2019 05 16
(210) 499825
(151) 2020 10 12
(441) 2020 03 02
(732) HELIODON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków (PL)
(540) (znak słowny)
(540) HELIODON KULTURA BUDOWANIA
(510), (511) 37 usługi w zakresie: budownictwa oraz prowadzenia
działalności developerskiej w dziedzinie budownictwa, nadzoru
budowlanego, realizacji i nadzoru nad przedsięwzięciami inwestycyjnymi polegającymi na budowie i/lub przygotowaniu obiektów
mieszkalnych i niemieszkalnych, usług remontowych, usług wykończeniowych, usług instalacyjnych, naprawy obiektów budowlanych,
restauracji budynków, konserwacji obiektów budowlano-mieszkaniowych, budowania lokali mieszkaniowych i osiedli mieszkaniowych wraz z infrastrukturą, budowania obiektów kubaturowych,
roboty ziemne oraz wodno-inżynieryjne, wykonywanie dróg, mostów i nawierzchni, prace budowlano-wykończeniowe w zakresie
wystroju wnętrz, sprzątanie i czyszczenie obiektów, montaż i serwis
instalacji służących do oczyszczania powietrza i ochrony środowiska, 42 projektowanie techniczne, projektowanie architektoniczne
w zakresie budowli i ich otoczenia, projektowanie instalacji budowlanych, infrastruktury, dróg dojazdowych i placów, projektowanie
ogólnobudowlane, projektowanie i dekoracja wnętrz, projektowanie
wstępne uwzględniające studia krajoznawcze i historyczne w zakresie budownictwa i architektury, wzornictwo przemysłowe, ekspertyzy inżynieryjne, geologiczne, urbanistyczne, doradztwo budowlane,
inwentaryzacja, projektowanie warunków wstępnych budowli, obsługa inżynierska kontraktów budowlanych, usługi w zakresie doradztwa technicznego w tym w zakresie budownictwa, usługi programowania w tym automatyki obiektów, wydawanie certyfikatów
w zakresie materiałów budowlanych i automatyki obiektów, prace
badawczo rozwojowe w zakresie budownictwa i automatyki obiektów.
(111) 333608
(220) 2019 05 16
(151) 2020 10 14
(441) 2020 03 02
(732) SOFAROOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SR sofaroom MADE IN POLAND
(540)

(210) 499829

(591) szary, czarny, biały
(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 20 meble, lustra, ramki obrazów, wyroby (nie ujęte w innych klasach) z drewna, korka, trzciny, wikliny, rogu, kości, kości słoniowej, fiszbinu, muszli, bursztynu, macicy perłowej, sepiolitu, imitacji tych surowców lub z tworzyw sztucznych.
(591) żółty, czarny
(531) 07.01.08, 02.01.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 36 wynajem nieruchomości i majątku.
(111) 333606
(220) 2019 05 16
(210) 499867
(151) 2020 10 14
(441) 2020 03 02
(732) POCZTYLION-ARKA POWSZECHNE TOWARZYSTWO
EMERYTALNE SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) IKZE POCZTYLION
(540)

(591) niebieski, granatowy
(531) 27.05.01, 26.01.01, 29.01.12
(510), (511) 36 ubezpieczenia, działalność finansowa, usługi w zakresie świadczeń emerytalnych.

(111) 333609
(220) 2019 05 16
(210) 499832
(151) 2020 10 12
(441) 2020 03 02
(732) BROG B2B SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PH ProfitHotel FORUM RYNKU HOTELARSKIEGO
(540)

(591) ciemnoróżowy, żółty
(531) 27.05.01, 29.01.12, 24.01.05
(510), (511) 41 konferencje (organizowanie i prowadzenie-), organizowanie konferencji, prowadzenie konferencji biznesowych,
organizowanie i obsługa konferencji, organizowanie seminariów
i konferencji, usługi w zakresie konferencji, organizowanie spotkań
i konferencji, organizowanie konferencji związanych z biznesem,
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przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie konferencji, wystaw i konkursów, organizowanie i prowadzanie konferencji i seminariów, organizowanie i prowadzenie
konferencji i kongresów, organizowanie i prowadzenie konferencji,
kongresów i sympozjów, organizowanie i prowadzenie konferencji
na temat biznesu i handlu, usługi doradcze i informacyjne związane
z przygotowywaniem, organizowaniem i prowadzeniem konferencji.

(111) 333610
(220) 2019 05 16
(210) 499845
(151) 2020 10 12
(441) 2020 03 02
(732) BROG B2B SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) PROFIT HOTEL
(510), (511) 41 konferencje (organizowanie i prowadzenie-), organizowanie konferencji, prowadzenie konferencji biznesowych,
organizowanie i obsługa konferencji, organizowanie seminariów
i konferencji, usługi w zakresie konferencji, organizowanie spotkań
i konferencji, organizowanie konferencji związanych z biznesem,
przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie konferencji, wystaw i konkursów, organizowanie i prowadzanie konferencji i seminariów, organizowanie i prowadzenie
konferencji i kongresów, organizowanie i prowadzenie konferencji,
kongresów i sympozjów, organizowanie i prowadzenie konferencji
na temat biznesu i handlu, usługi doradcze i informacyjne związane
z przygotowywaniem, organizowaniem i prowadzeniem konferencji.
(111) 333611
(220) 2019 05 16
(210) 499848
(151) 2020 10 12
(441) 2020 03 02
(732) BROG B2B SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) BROG B2B
(510), (511) 9 gazety elektroniczne do pobrania, czasopisma elektroniczne, publikacje elektroniczne do pobrania w postaci magazynów,
publikacje elektroniczne, publikacje elektroniczne [ładowalne], publikacje elektroniczne, do pobrania, publikacje w formie elektronicznej
do pobrania, oprogramowanie komputerowe w dziedzinie elektronicznej działalności wydawniczej, 16 gazety, czasopisma [periodyki],
czasopisma branżowe, czasopisma fachowe, publikacje drukowane,
publikacje promocyjne, publikacje reklamowe, publikacje periodyczne drukowane, reklamy drukowane, plakaty reklamowe, ulotki
reklamowe, drukowane komunikaty prasowe, 35 reklama w czasopismach, reklama w czasopismach, broszurach i gazetach, zapewnianie
przestrzeni reklamowej w czasopismach, gazetach i magazynach,
udostępnianie przestrzeni reklamowej w czasopismach, gazetach
i magazynach, publikacja reklam, przygotowywanie publikacji reklamowych, publikacja treści reklamowych, publikowanie tekstów
reklamowych, publikowanie materiałów reklamowych, publikowanie
materiałów reklamowych on-line, publikowanie druków do celów reklamowych, publikowanie materiałów i tekstów reklamowych, usługi
w zakresie publikowania tekstów reklamowych, elektroniczne publikowanie druków w celach reklamowych, opracowywanie katalogów,
spisów w celu publikacji w Internecie, publikowanie druków do celów
reklamowych w postaci elektronicznej, reklama, przygotowywanie
reklam, rozpowszechnianie reklam, kompilacja reklam, umieszczanie
reklam, produkcja reklam, reklamy on-line, reklama i usługi reklamowe, produkcja materiałów reklamowych i reklam, przygotowywanie
reklam prasowych, reklamy prasowe (przygotowywanie-), reklama
i marketing, usługi reklamy prasowej, udostępnianie powierzchni
reklamowej, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, reprodukcja
materiału reklamowego, wykonywanie materiałów reklamowych,
produkcja materiałów reklamowych, rozpowszechnianie broszur reklamowych, dystrybucja tekstów reklamowych, uaktualnianie materiałów reklamowych, przygotowywanie materiałów reklamowych,
dystrybucja ogłoszeń reklamowych, usługi agencji reklamowych,
tworzenie tekstów reklamowych, redagowanie tekstów reklamowych,
wydawanie ulotek reklamowych, przygotowywanie dokumentów reklamowych, negocjowanie kontraktów reklamowych, projektowanie
ulotek reklamowych, projektowanie broszur reklamowych, produkcja filmów reklamowych, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych,
rozpowszechnianie reklam poprzez Internet, doradztwo dotyczące
reklamy prasowej, reklama na billboardach elektronicznych, usługi
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informacyjne dotyczące reklamy, pośrednictwo w zakresie reklamy,
przygotowywanie handlowych tekstów reklamowych, promocja
sprzedaży, udostępnianie analiz sprzedaży, promocja sprzedaży dla
osób trzecich, marketing handlowy [inny niż sprzedaż], usługi zarządzania sprzedażą, doradztwo w zakresie promocji sprzedaży, zarządzanie sprzedażą i bazą klientów, usługi w zakresie promocji sprzedaży, usługi w zakresie reklamy i promocji sprzedaży, usługi w zakresie
analizy rynków dotyczące sprzedaży towarów, 41 publikowanie gazety dla klientów w Internecie, multimedialne wydania magazynów,
publikowanie multimedialne magazynów, czasopism i gazet, publikowanie, usługi publikacji, publikacja czasopism, publikacja broszur,
publikacje multimedialne, publikowanie czasopism, publikowanie
elektroniczne, publikacja materiałów edukacyjnych, udostępnianie
publikacji elektronicznych, publikowanie materiałów drukowanych
i publikacji drukowanych, publikowanie materiałów drukowanych,
publikowanie czasopism elektronicznych, publikowanie czasopism
internetowych, publikowanie drogą elektroniczną, udostępnianie
publikacji on-line, przygotowywanie tekstów do publikacji, publikacja gazet elektronicznych on-line, multimedialne wydania publikacji
elektronicznych, publikacja multimedialna materiałów drukowanych,
publikowanie drukowanych materiałów edukacyjnych, publikacja
i redagowanie materiałów drukowanych, usługi w zakresie publikacji
biuletynów, udostępnianie elektronicznych publikacji on-line, komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji, usługi doradcze
w zakresie publikowania, publikowanie druków w formie elektronicznej, usługi w zakresie publikowania on-line, udzielanie informacji związanych z publikowaniem, udostępnianie publikacji elektronicznych,
nie do pobrania, usługi konsultacyjne w zakresie publikacji czasopism,
udostępnianie publikacji on-line [nie do pobrania], udostępnianie
publikacji elektronicznych [nie do pobrania], udostępnianie publikacji elektronicznych on-line [niepobieralnych], publikowanie tekstów
innych niż teksty reklamowe, publikowanie gazet, periodyków, katalogów i broszur, publikowanie on-line elektronicznych książek i czasopism, publikowanie czasopism w postaci elektronicznej w Internecie,
publikowanie materiałów drukowanych innych niż teksty reklamowe,
usługi konsultacyjne związane z publikowaniem tekstów pisanych, pisanie i publikowanie tekstów innych niż teksty reklamowe, publikacja
materiałów dostępnych za pośrednictwem baz danych lub Internetu,
publikacja książek i czasopism elektronicznych on-line (nie do pobrania], publikowanie elektronicznych gazet dostępnych za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej, publikacja treści redakcyjnych
stron dostępnych za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej,
elektroniczna publikacja tekstów i druków innych niż reklamowe,
w Internecie, usługi wydawania publikacji periodycznych i nieperiodycznych innych niż teksty reklamowe, publikowanie materiałów
drukowanych innych niż teksty reklamowe, w formie elektronicznej,
publikowanie druków, również w formie elektronicznej innych niż
do celów reklamowych, udostępnianie z globalnej sieci komputerowej
lub Internetu publikacji, które mogą być przeglądane, udostępnianie
publikacji elektronicznych z globalnej sieci komputerowej lub Internetu, nie do pobrania, publikowanie tekstów i obrazów, w tym w formie
elektronicznej innych niż do celów reklamowych, usługi wydawnicze,
usługi wydawnicze (w tym elektroniczne usługi wydawnicze), usługi
wydawnicze w zakresie tekstów elektronicznych, usługi wydawnicze
za pośrednictwem środków skomputeryzowanych, usługi wydawnicze w zakresie książek i czasopism, konferencje (organizowanie
i prowadzenie-), organizowanie konferencji, prowadzenie konferencji
biznesowych, organizowanie i obsługa konferencji, organizowanie seminariów i konferencji, usługi w zakresie konferencji, organizowanie
spotkań i konferencji, organizowanie konferencji związanych z biznesem, przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie konferencji, wystaw i konkursów, organizowanie
i prowadzanie konferencji i seminariów, organizowanie i prowadzenie
konferencji i kongresów, organizowanie i prowadzenie konferencji,
kongresów i sympozjów, organizowanie i prowadzenie konferencji
na temat biznesu i handlu, usługi doradcze i informacyjne związane
z przygotowywaniem, organizowaniem i prowadzeniem konferencji.

(111) 333612
(220) 2019 05 20
(151) 2020 10 14
(441) 2020 01 27
(732) GOSZTYŁA TOMASZ DUMAS, Sosnowiec (PL)
(540) (znak słowny)
(540) DUMAS

(210) 500008
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(510), (511) 37 montaż części do pojazdów; montaż akcesoriów
do pojazdów; tuning samochodowy; usługi polegające na zwiększaniu parametrów silnika, na zwiększaniu parametrów nadwozia
i podwozia; ulepszanie pojazdów mechanicznych; zabudowa busów;
zabudowa pojazdów; modernizacja pojazdów; montaż i naprawa instalacji alarmowych w pojazdach; wulkanizacja opon.

(111) 333613
(220) 2019 05 20
(210) 500009
(151) 2020 10 14
(441) 2020 02 03
(732) KRAUZA TOMASZ PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWOUSŁUGOWE FRED, Bojano (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FRED CENTRUM OBSŁUGI POJAZDÓW
(540)

(591) szary, pomarańczowy
(531) 18.01.07, 18.01.09, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi sprzedaży hurtowej w zakresie części samochodowych, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie części samochodowych, 37 konserwacja, serwis i naprawa pojazdów, doradztwo
dotyczące naprawy pojazdów, dostarczanie informacji o naprawach
pojazdów, dostarczanie informacji o konserwacji pojazdów, instalacja części zamiennych do pojazdów, instalowanie części do pojazdów, konserwacja i naprawa pojazdów silnikowych do transportu
pasażerów, konserwacja i naprawa pojazdów, konserwacja i naprawy
pojazdów silnikowych, konserwacja lub naprawa pojazdów samochodowych, konserwacja pojazdów, konserwacja pojazdów mechanicznych, konserwacja samochodów, konserwacja, serwis, strojenie
i naprawa silników, kontrola pojazdów przed przeprowadzeniem
naprawy, kontrola pojazdów przed przeprowadzeniem konserwacji,
ładowanie akumulatorów do pojazdów, nakładanie farb antykorozyjnych na pojazdy, naprawa ciężarówek, naprawa i konserwacja części
podwozia oraz nadwozia pojazdów, naprawa i konserwacja pojazdów lądowych, naprawa i konserwacja pojazdów mechanicznych,
ich części oraz silników pojazdów mechanicznych i części do nich,
naprawa i konserwacja pojazdów transportu publicznego, naprawa i konserwacja pojazdów elektrycznych, naprawa i konserwacja
układów chłodzenia w pojazdach mechanicznych, naprawa i wykańczanie karoserii samochodowej dla osób trzecich, naprawa karoserii
samochodowych, naprawa kół, naprawa przednich szyb, naprawa
sprzęgieł do pojazdów lądowych, naprawa układów hamulcowych
do pojazdów, naprawa układów zawieszenia do pojazdów, naprawa
wykończenia w pojazdach mechanicznych, naprawy i obsługa samochodów, naprawy przyczep, naprawy samochodów, organizowanie
naprawy pojazdów, organizowanie wstawiania szyb do wymiany
w pojazdach, organizowanie wstawiania przednich szyb do wymiany
w pojazdach, przebudowa chłodnic pojazdów, przegląd pojazdów,
przegląd samochodów, regeneracja silników pojazdów, regulacja
silników, remont pojazdów, serwisowanie pojazdów dostawczych,
smarowanie pojazdów, smarowanie pojazdów drogowych, smarowanie samochodów, strojenie silników samochodowych, udzielanie
informacji związanych z naprawą pojazdów lądowych, usługi awaryjnych napraw pojazdów, usługi doradcze w zakresie naprawy pojazdów, usługi doradcze w zakresie naprawy pojazdów silnikowych,
usługi napraw awarii pojazdów, usługi stacji naprawy pojazdów,
usługi stacji obsługi pojazdów, usługi stacji obsługi samochodów,
usługi warsztatów naprawy pojazdów silnikowych, usługi warsztatów naprawy pojazdów, usługi warsztatów samochodowych
w zakresie konserwacji pojazdów, usługi warsztatów w zakresie
konserwacji i naprawy pojazdów mechanicznych, usługi wymiany
oleju samochodowego, ustawianie zbieżności kół, wymiana amortyzatorów, wymiana rur wydechowych, wyważanie kół, wyważanie
opon, odnawianie instalacji klimatyzacyjnych, regularne serwisowanie urządzeń do klimatyzacji, naprawa lub konserwacja urządzeń
do klimatyzacji, usługi czyszczenia sprzętu klimatyzacyjnego, usługi
uszczelniania otworów wentylacyjnych urządzeń klimatyzacyjnych,
instalacja urządzeń klimatyzacyjnych, udzielanie informacji związanych z naprawą lub konserwacją urządzeń do klimatyzacji, instalacja
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alarmów, instalowanie alarmów przeciwwłamaniowych, naprawa
alarmów, naprawa alarmów przeciwwłamaniowych, usługi w zakresie instalowania alarmów, konserwacja i serwisowanie alarmów
antywłamaniowych, 39 organizacja wynajmu pojazdów, organizowanie wynajmu pojazdów, organizowanie wynajmu samochodów,
organizowanie wynajmu wszelkich środków transportu, organizowanie wypożyczania pojazdów, transport wynajętych samochodów,
rezerwacja samochodów do wynajęcia, rezerwacja wypożyczanych
samochodów, kontraktowy wynajem pojazdów, udostępnianie pojazdów do wynajmu, udzielanie informacji o samochodach do wynajęcia za pośrednictwem Internetu, udzielanie informacji związanych
z usługami wynajmu samochodów, usługi agencji rezerwującej wynajem samochodów, usługi lokalizacji pojazdów, usługi wynajmu
lądowych pojazdów silnikowych, usługi wynajmu pojazdów samochodowych, usługi wynajmu pojazdów silnikowych, usługi wynajmu
samochodów, wynajem pojazdów, wynajem pojazdów pasażerskich,
wynajem pojazdów silnikowych, wynajem pojazdów użytkowych,
wynajem samochodów, wynajem silnikowych pojazdów lądowych,
wynajem pojazdów transportowych.

(111) 333614
(220) 2019 05 20
(210) 500018
(151) 2020 10 14
(441) 2020 02 03
(732) UZNANYPRAWNIK.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) § uZnanyPrawnik.pl
(540)

(591) biały, czarny, ciemnozielony
(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.01.01, 26.01.03, 26.01.16, 24.17.25
(510), (511) 35 usługi reklamowe za pośrednictwem Internetu, promowanie sprzedaży za pośrednictwem programów lojalnościowych
dla klientów, pośrednictwo w zawieraniu umów kupna i sprzedaży
na rzecz osób trzecich, reklama usług sprzedawców online za pośrednictwem przewodnika online do przeszukiwania, udostępnianie
przestrzeni reklamowej w mediach elektronicznych, marketing internetowy, kampanie marketingowe, usługi marketingowe, usługi konsultingowe w zakresie marketingu internetowego, marketing usług
na rzecz innych, dostarczanie informacji marketingowych za pośrednictwem stron internetowych, opracowywanie i wdrażanie strategii
marketingowych na rzecz innych, promowanie usług osób trzecich
w Internecie, promowanie usług osób trzecich za pośrednictwem reklam na stronach internetowych, agencje informacji handlowej,
agencje reklamowe, analizy kosztów, analizy rynku, audyt, badania
marketingowe, badania opinii publicznej, badania rynku, badania
w dziedzinie działalności gospodarczej, usługi porównywania cen,
doradztwo specjalistyczne w sprawach działalności gospodarczej,
doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, handlowe informacje i porady udzielane konsumentom,
pozyskiwanie danych do komputerowej bazy danych, systematyzacja danych w komputerowych bazach danych, komputerowe zarządzanie plikami, obróbka tekstów, rozpowszechnienie ogłoszeń reklamowych, opinie, sondaże, pomoc przedsiębiorstwom w działalności
gospodarczej, pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej,
pozyskiwanie informacji o działalności gospodarczej, prezentowanie
produktów w mediach dla celów sprzedaży, prognozy ekonomiczne,
promocja sprzedaży dla osób trzecich, public relations, agencje public relations, publikowanie tekstów sponsorowanych, reklama, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, rozpowszechnianie
ogłoszeń reklamowych, reklamy korespondencyjne, rynkowe badania, sortowanie danych w bazach komputerowych, promocja dla
osób trzecich, statystyczne zestawienia, tworzenie tekstów reklamowych i sponsorowanych, uaktualnianie materiałów reklamowych,
wynajem czasu reklamowego we wszystkich środkach przekazu, zarządzanie zbiorami informatycznymi, informacja marketingowa,
usługi informacyjne dotyczące reklamy, usługi informacyjne dotyczące przedsiębiorstw, usługi informacyjne dotyczące działalności
gospodarczej, usługi informacyjne w zakresie rynku konsumentów,
usługi informacyjne i doradcze dotyczące taryf, usługi informacyjne
w zakresie przetwarzania danych, skomputeryzowane usługi infor-
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macyjne w zakresie ocen możliwości biznesowych, usługi informacyjne w zakresie działalności gospodarczej udostępniane on-line
z komputerowej bazy danych lub Internetu, usługi informacyjne
w zakresie działalności gospodarczej świadczone on-line za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej lub Internetu, promocyjne
usługi handlowe, usługi promocyjne i reklamowe, usługi reklamowe
i promocyjne oraz dotyczące ich konsultacje, 45 doradztwo prawne;
usługi prawne; usługi rejestracyjne; mediacja; usługi informacji
prawnej; dostarczanie informacji prawnych; kompilacja informacji
prawnych; usługi radców prawnych; usługi asystentów prawnych;
uwierzytelnianie dokumentów prawnych; usługi monitorowania
prawnego; sporządzanie ekspertyz prawnych; usługi wsparcia prawnego; usługi prawne dotyczące testamentów; usługi komornicze;
usługi prawne pro bono; badanie stanu prawnego nieruchomości;
pośrednictwo w procedurach prawnych; organizowanie świadczenia
usług prawnych; profesjonalne konsultacje prawne dotyczące franchisingu; badania prawne; rejestrowanie nazw domen; porady prawne i zastępstwo procesowe; monitorowanie znaków towarowych; licencjonowanie praw autorskich; pomoc prawna przy tworzeniu
umów; porady prawne w zakresie franchisingu; licencjonowanie zastosowań patentowych; licencjonowanie koncepcji franczyzowych;
licencjonowanie znaków towarowych; licencjonowanie baz danych ;
doradztwo prawne w dziedzinie opodatkowania; usługi w zakresie
pomocy prawnej; udzielanie informacji dotyczących usług prawnych; usługi w zakresie badań prawnych; udzielanie opinii prawnych
przez ekspertów; usługi w zakresie doradztwa prawnego; usługi
prawne dotyczące nabywania własności intelektualnej; usługi prawne z zakresu wykorzystywania patentów; usługi prawne dotyczące
rejestracji znaków towarowych; usługi prawne dotyczące praw własności intelektualnej; świadczenie usług w zakresie badań prawnych;
doradztwo związane z osobistymi sprawami prawnymi; usługi w zakresie przygotowywania dokumentów prawnych; badania [wyszukiwanie] w zakresie informacji prawnych; usługi prawne związane z licencjonowaniem praw autorskich; usługi prawne związane
z prowadzeniem działalności gospodarczej; licencjonowanie praw
związanych z filmami; licencjonowanie patentów i zastosowań patentowych; doradztwo prawne związane z prawami własności intelektualnej; usługi informacyjne w odniesieniu do kwestii prawnych;
przygotowywanie raportów prawnych z zakresu praw człowieka;
usługi w zakresie badań i dochodzeń prawniczych; usługi w zakresie
alternatywnego rozstrzygania sporów; usługi doradcze związane
z prawami konsumenta; usługi związane z przeniesieniem tytułu
własności; doradztwo prawne w zakresie odpowiedzi na ogłoszenia
przetargowe; udzielanie licencji [usługi prawne] w ramach publikacji
oprogramowania; usługi licencjonowania związane z prawami
do przedstawień; usługi prawne związane z negocjacją kontraktów
dla osób trzecich; licencjonowanie praw własności przemysłowej
i praw autorskich; usługi prawne związane z eksploatacją praw autorskich do filmów; usługi prawne związane z eksploatacją praw autorskich do druków; usługi prawnicze związane z prawami do własności
wakacyjnej; usługi monitorowania znaków towarowych do celów
doradztwa prawnego; usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne
dotyczące zagadnień prawnych; monitorowanie praw własności intelektualnej do celów doradztwa prawnego; licencjonowanie praw
związanych z wykorzystywaniem zdjęć; usługi licencjonowania związane z produkcją towarów; licencjonowanie praw związanych z produkcjami telewizyjnymi; usługi prawne związane z tworzeniem i rejestracją firm; licencjonowanie praw związanych z produkcjami audio;
usługi prawne związane z wykorzystywaniem praw do transmisji;
usługi prawne związane z eksploatacją praw własności intelektualnej; licencjonowanie praw związanych z produkcjami wideo; usługi
prawne świadczone w związku z procesami sądowymi; usługi prawne związane z eksploatacją praw do emisji; licencjonowanie materiałów filmowych, telewizyjnych i wideo; licencjonowanie w zakresie
badań i rozwoju; usługi prawne w zakresie procedur związanych
z prawami własności przemysłowej; usługi badań prawnych i sądowych w dziedzinie własności intelektualnej; udostępnianie informacji dotyczących usług prawnych za pośrednictwem strony internetowej; licencjonowanie praw do filmów, produkcji telewizyjnych
i wideo; licencjonowanie praw własności intelektualnej w dziedzinie
praw autorskich; licencjonowanie praw własności intelektualnej
w dziedzinie znaków towarowych; usługi prawne związane z eksploatacją praw własności przemysłowej i praw autorskich; eksploatacja
praw własności przemysłowej i prawa autorskiego poprzez licencjonowanie; usługi prawne z zakresu zarządzania prawami licencyjnymi,
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kontrolowania i udzielania praw licencyjnych; rejestracja nazw domen w celu identyfikacji użytkowników w globalnej sieci komputerowej; usługi prawne w zakresie negocjowania i sporządzania umów
związanych z prawami własności intelektualnej; licencjonowanie
praw związanych z programami, produkcjami i formatami telewizyjnymi, wideo i radiowymi; usługi prawne związane z zarządzaniem
prawami autorskimi i prawami pokrewnymi oraz wykorzystywaniem
tych praw; usługi prawne związane z wykorzystywaniem praw pokrewnych związanych z produkcjami filmowymi, telewizyjnymi, wideo i muzycznymi; usługi prawne związane z ochroną i wykorzystywaniem praw autorskich do produkcji filmowych, telewizyjnych,
teatralnych i muzycznych; zarządzanie i wykorzystywanie praw własności przemysłowej i praw autorskich poprzez licencjonowanie
na rzecz osób trzecich.

(111) 333615
(220) 2019 05 21
(210) 500041
(151) 2020 10 09
(441) 2020 02 03
(732) JASKOT SPÓŁKA JAWNA T. JASKOT G. JASKOT, Siekierczyn (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SIEGER
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 7 brony talerzowe, urządzenia zamiatające, dmuchawy
lub wentylatory do sprężania, zasysania i transportu ziarna, glebogryzarki, kosiarki bijakowe, kosiarki do traw (maszyny), kosiarki do zarośli (maszyny), kultywatory, ładowarki przednie do traktorów, łyżki
(części maszyn), maszyny do mieszania betonu, maszyny do obróbki
drewna, maszyny do pielenia, maszyny do paletowania, maszyny
do przenoszenia palet, maszyny do podnoszenia ładunków, maszyny do przenoszenia ziemi, maszyny do przesiewania, maszyny
do przesiewania ziemi, maszyny do robót leśnych, maszyny do rozdrabniania, maszyny do separacji zbóż, maszyny do siania, maszyny
do uprawy międzyrzędowej, maszyny do usuwania śniegu, maszyny
do użytku w rolnictwie, zamiatarki ulic (maszyny), pługi stanowiące
maszyny w rolnictwie, rozsiewacz nawozów (sprzęt rolniczy w postaci przyczep do traktorów), pługi (sprzęt rolniczy w postaci przyczep
do traktorów), pługi śnieżne, pługi śnieżne wirnikowe, maszyny rolnicze do kultywacji.
(111) 333616
(220) 2019 05 21
(151) 2020 10 09
(441) 2020 02 03
(732) SZEWCZYK HANNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ENERGYON INNOVATIVE SOLUTIONS
(540)

(210) 500042

(591) niebieski, zielony, szary
(531) 05.03.11, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 baterie anodowe, baterie do oświetlania, baterie elektryczne, baterie elektryczne do pojazdów, baterie słoneczne, instalacje
elektryczne, panele słoneczne do wytwarzania energii elektrycznej,
instalacje elektryczne do zdalnego sterowania procesami przemysłowymi, ładowarki do baterii, łączniki elektryczne, prostowniki, przełączniki elektryczne, pulpity rozdzielcze [elektryczność], reduktory
[elektryczność], skrzynki rozgałęźne [elektryczność], sprzężenia elektryczne, stacje ładowania dla pojazdów elektrycznych, szafy rozdzielcze [elektryczność], tablice rozdzielcze [elektryczność], transformatory
elektryczne, transformatory podwyższające napięcie.
(111) 333617
(220) 2019 05 30
(210) 500527
(151) 2020 10 14
(441) 2020 03 16
(732) SKWAREK ARKADIUSZ, WITCZAK MIKOŁAJ SPEED-UP
SPÓŁKA CYWILNA, Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) KETOMAT
(540)

(531) 27.05.01, 27.05.17
(510), (511) 9 urządzenia pomiarowe.
(111) 333618
(220) 2019 06 03
(210) 500609
(151) 2020 10 13
(441) 2020 06 08
(732) MAC PUAR TRADE MARKS, SOCIEDAD LIMITADA, Sewilla (ES)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Mp PROLIFT
(540)

(591) ciemnoszary, czerwony
(531) 26.04.09, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 7 windy, kable sterownicze do maszyn lub silników, kołowroty, łańcuchy do wind, skrzynie biegów inne niż do pojazdów
lądowych, wyciągi jako dźwigi, przemienniki momentu obrotowego
inne niż do pojazdów lądowych, szczęki hamulcowe inne niż do pojazdów lądowych, silniki i silniki hydrauliczne, mechanizmy kontrolne
do maszyn lub silników, sterowniki pneumatyczne do maszyn i silników, regulatory prędkości do maszyn i silników, wciągniki jako części
maszyn, dźwigi.
(111) 333619
(220) 2019 06 04
(210) 500678
(151) 2020 10 09
(441) 2020 02 10
(732) GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice (PL)
(540) (znak słowny)
(540) FLEXIMAG
(510), (511) 5 produkty i preparaty farmaceutyczne, leki dla ludzi, suplementy diety, dietetyczne środki spożywcze przystosowane do celów medycznych, dietetyczne środki spożywcze specjalnego przeznaczenia medycznego, odżywki do celów leczniczych, żywność
dla niemowląt, dodatki witaminowe i mineralne, musujące tabletki
witaminowe, napoje witaminizowane, preparaty multiwitaminowe,
preparaty przeciwwirusowe, preparaty witaminowe w postaci suplementów diety, witaminy i preparaty witaminowe, zioła lecznicze,
drażetki [lekarstwa], guma do żucia do celów medycznych, żelki witaminowe.
(111) 333620
(220) 2019 06 04
(151) 2020 10 09
(441) 2020 02 10
(732) CULINA HORECA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ROYAL CAFE
(540)

(210) 500681

(531) 24.09.03, 24.09.05, 27.05.01
(510), (511) 21 przybory oraz pojemniki kuchenne i gospodarstwa
domowego, grzebienie i gąbki, pędzle (z wyjątkiem pędzli do ma-
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lowania), materiały do wytwarzania pędzli, sprzęt do czyszczenia,
wełna (wata stalowa), nieprzetworzone lub półprzetworzone szkło
(z wyjątkiem szkła stosowanego w budownictwie), wyroby szklane
do użytku domowego i gastronomicznego nie służące do użytku
biologicznego lub laboratoryjnego, wyroby porcelanowe i ceramiczne, 29 mięso, ryby, drób, dziczyzna, ekstrakty mięsne, konserwowane, suszone i gotowane owoce i warzywa, galaretki, dżemy, kompoty,
jaja, mleko, produkty mleczne, oleje i tłuszcze jadalne, 30 kawa, herbata, kakao i nienaturalna kawa, ryż, tapioka i sago, mąka i produkty
zbożowe, chleb, wyroby cukiernicze i słodycze, lody, cukier, miód,
melasa (syropy), drożdże, proszek do pieczenia, sól, musztarda, ocet,
sosy (przyprawy), przyprawy, lód, 31 ziarna (jako zboża) oraz ziarna
(jako nasiona), produkty rolne, ogrodnicze, leśne, żywe zwierzęta,
świeże owoce i warzywa, nasiona, naturalne rośliny i kwiaty, karma
dla zwierząt, słód, 43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, tymczasowe zakwaterowanie.

(111) 333621
(220) 2019 06 05
(210) 500753
(151) 2020 10 09
(441) 2020 01 20
(732) A4 BUSINESS PARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) A4 BUSINESS PARK
(540)

(591) czarny, pomarańczowy
(531) 27.05.01, 27.05.21, 27.07.01, 27.07.21, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi sekretariatu, usługi sekretarskie i biurowe,
usługi sekretarskie świadczone w biurach firm, usługi biurowe, zarządzanie działalnością gospodarczą w ramach działalności obiektów mieszkaniowych, usługowych i handlowych, wynajmowanie
urządzeń, sprzętu i wyposażenia biurowego, fotokopiowanie, gromadzenie i systematyzowanie informacji w komputerowych bazach
danych, archiwizacja dokumentów, obsługa centrali telefonicznych
na rzecz innych, usługi biurowe w zakresie organizowania spotkań,
usługi w zakresie administracji biurowej, zapewnienie personelu
administracyjnego, organizacja usług w zakresie powitań telefonicznych oraz telefonicznych usług recepcjonistów na rzecz osób
trzecich, usługi planowania spotkań biznesowych, wynajem tablic
oraz powierzchni do celów reklamowych, udostępnianie i wynajem
powierzchni reklamowej, usługi w zakresie reklamy, 36 zarządzanie
nieruchomościami, wynajem pomieszczeń biurowych, usługi zarządzania nieruchomościami związane z lokalami biurowymi i usługowymi, wynajem pomieszczeń komercyjnych, wynajem pomieszczeń
gospodarczych na potrzeby działalności biurowej, organizacja najmu nieruchomości handlowych, wynajem oraz udostępnianie powierzchni biurowej oraz komercyjnej na potrzeby działalności fundacji, instytucji non-profit oraz instytucji pozarządowych, wynajem
pomieszczeń handlowych i usługowych, wynajem lokali na potrzeby
działalności handlowej i usługowej, 39 wynajem garaży i miejsc parkingowych, wynajem magazynów, wynajem przestrzeni magazynowej, wynajem skrzynek i skrytek pocztowych, 43 wynajmowanie sal
na zebrania, wynajmowanie sal na konferencje i zebrania, wynajem
sal konferencyjnych, udostępnianie obiektów i sprzętu na konferencje, wystawy i spotkania.
(111) 333622
(220) 2019 06 06
(151) 2020 10 09
(441) 2019 12 30
(732) GIENTKA MAGDALENA M78, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Moro

(210) 500779
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(540)

(732) ZETA PRO OFFICE SPÓŁKA AKCYJNA, Chorzów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Zeta Pro Office SA
(540)

(591) biały
(531) 27.05.01, 29.01.06
(510), (511) 9 wyroby optyczne, okulary, okulary przeciwsłoneczne,
etui na okulary, 18 aktówki, dyplomatki, walizki, torby turystyczne,
torby podróżne, torby sportowe, torby plażowe, torby na zakupy,
torby na ubrania, torby myśliwskie, torby na narzędzia, torby gospodarcze, torebki, teczki, plecaki, portfele, portmonetki, parasole, parasolki, parasole przeciwsłoneczne, pokrowce na parasole, skórzane
paski, etui skórzane, z wyłączeniem etui na okulary, etui skórzane
na długopisy, etui skórzane na wizytówki, 24 ręczniki tekstylne, flagi,
chorągiewki, 25 odzież, ubrania, okrycia wierzchnie damskie, męskie
i dziecięce, bielizna, odzież sportowa, spodnie, spódnice, spodenki,
bluzy, bluzki, t-shirt, odzież gimnastyczna, skarpety, rękawice, kostiumy kąpielowe, piżamy, ubiory plażowe, koszule nocne, szlafroki, nakrycia głowy, obuwie, obuwie sportowe i plażowe, bandany,
28 ochraniacze jako artykuły sportowe, torby dla narciarzy, torby
na sprzęt sportowy, torby na sprzęt do uprawiania gimnastyki, 35
usługi w zakresie: reklama, zarządzanie w działalności handlowej,
administrowanie działalności handlowej, analizy rynkowe, badania
rynku, dekoracja wystaw sklepowych, doradztwo handlowe, organizowanie targów handlowych i reklamowych, informacja handlowa
o towarach, organizowanie wystaw w celach handlowych lub reklamowych, zgromadzenie na rzecz osób trzecich towarów takich jak:
odzież, odzież sportowa, galanteria, okulary, czapki, nakrycia głowy,
obuwie, kosmetyki, zegarki, breloczki, walizki, torby podróżne, parasole, przybory kosmetyczne, ręczniki, tekstylia i wyroby tekstylne
pozwalające nabywcy na ich swobodne oglądanie i kupowanie oraz
sprzedaż hurtowa i detaliczna oraz sprzedaż przez Internet ww. towarów.

(591) niebieski, jasnoszary, ciemnoszary, czarny
(531) 24.15.01, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 16 papier, papier offsetowy, papier samokopiujący, papier do drukarek laserowych, toaletowy (papier-), koperty, formularze
[blankiety, druki], bloki papierowe, zeszyty, przekładki do dokumentów, wizytówki, ręczniki papierowe, chusteczki do nosa papierowe,
skorowidze, notesy, segregatory, opakowania kartonowe, naklejki,
kalkomanie przylepne, kalendarze, kartoteki, tuby z tektury, teczki
na dokumenty, półki [pojemniki] na dokumenty, ołówki, okładki,
obwoluty [artykuły papiernicze], kalka techniczna, kalka maszynowa, maszyny do pisania, taśmy do drukarek igłowych, taśmy do maszyn do pisania, tusze do pieczątek, poduszki z tuszem do pieczątek,
pieczęcie, stemple (pudełka na-), mazaki, numeratory, atrament,
kredki do kolorowania, pióra [na atrament], pióra i długopisy, pióra
i długopisy [artykuły biurowe], akwarele, pudełka z farbami [artykuły szkolne], grafity do ołówków, deski kreślarskie [rysownice], gumki
do ścierania, ekierki, linijki, temperówki, piórniki, pinezki, zszywacze,
zszywki [artykuły papiernicze], spinacze biurowe, kałamarze, taśma
klejąca, taśma przylepna (dozowniki-) [artykuły biurowe], dziurkacze
[artykuły biurowe], kleje do papieru lub do użytku domowego, gilotyny do papieru.

(111) 333623
(220) 2019 06 06
(151) 2020 10 09
(441) 2019 12 30
(732) OLACHOWSKI KAROL OLAF, Komorniki (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) OLaF
(540)

(210) 500787

(591) ciemnoniebieski, pomarańczowy
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 6 metalowe elementy złączne: śruby, gwoździe, okucia,
nakrętki, kołki rozporowe, wkręty, nity, sworznie, blachowkręty, podkładki.
(111) 333624
(220) 2019 06 06
(210) 500789
(151) 2020 10 09
(441) 2020 01 20
(732) BIESZCZAT RYSZARD BIMAR-MEBLE, Wschowa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) BIMAR
(510), (511) 20 meble.
(111) 333625
(151) 2020 10 09

(220) 2019 06 06
(441) 2020 01 20

(210) 500795

(111) 333626
(220) 2019 06 06
(210) 500796
(151) 2020 10 09
(441) 2020 01 20
(732) MISIAK TOMASZ, Toruń (PL)
(540) (znak słowny)
(540) KIMURA Tomasz Misiak
(510), (511) 41 szkolenia sportowe, prowadzenie warsztatów (szkolenia).
(111) 333627
(220) 2019 06 06
(151) 2020 10 13
(441) 2020 01 20
(732) WIATRAK FILIP JANUSZ PPH, Wrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GORĄCA PĄCZKARNIA F-WIATRAK
(540)

(210) 500804

(531) 27.05.01, 26.02.07, 26.11.02, 26.11.08
(510), (511) 30 wyroby cukiernicze, polewy cukiernicze, pączki, wypieki, ciasta, tarty, ciasteczka, cukierki, jagodzianki, ciasta drożdżowe,
35 sprzedaż hurtowa i detaliczna pączków i wyrobów cukierniczych,
ciast, deserów, 43 kawiarnia, cukiernia.
(111) 333628
(220) 2019 06 07
(210) 500866
(151) 2020 10 13
(441) 2020 06 08
(732) NAUCZYCIELSKA AGENCJA UBEZPIECZENIOWA SPÓŁKA
AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) NAU KIDS
(540)

(591) ciemnozielony, jasnozielony, pomarańczowy, ciemnoróżowy,
niebieski, biały
(531) 26.04.01, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 35 reklama, zarządzanie przedsiębiorstwem, administrowanie przedsiębiorstwem, czynności biurowe, 36 ubezpieczenia,
usługi finansowe, usługi monetarne, usługi w zakresie nieruchomości, 41 nauczanie, organizacja szkoleń, rozrywka, działalność sportowa i kulturalna, 42 naukowe i techniczne usługi i badania oraz
ich projektowanie, przemysłowa analiza i usługi badawcze, oprogramowanie komputerowe jako usługa (SaaS) dla szkół, żłobków
i przedszkoli, projektowanie i rozwój komputerowego sprzętu i oprogramowania, instalacja, aktualizacja i konserwacja oprogramowania
komputerowego, udostępnianie oprogramowania komputerowego,
45 usługi bezpieczeństwa dla ochrony mienia i osób, usługi prawne.
(111) 333629
(220) 2019 06 12
(151) 2020 10 14
(441) 2020 03 02
(732) Unilab, LP, Rockville (US)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Stoperan
(540)
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ce, produkty krwiopochodne, produkty biotechnologiczne do celów
medycznych, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, preparaty przeciwtrądzikowe, preparaty i artykuły dentystyczne oraz lecznicze środki do czyszczenia zębów, płyny farmaceutyczne, kosmetyki lecznicze, żywność dla niemowląt, plastry, materiały opatrunkowe,
okłady do celów medycznych, środki sanitarne do celów medycznych, środki odkażające, preparaty weterynaryjne, chemiczne preparaty i materiały diagnostyczne do celów medycznych, preparaty
diagnostyczne do celów medycznych, czopki lecznicze, preparaty
enzymatyczne do celów leczniczych, gumy do żucia do celów leczniczych, napoje, zioła lecznicze, napary lecznicze, leki wzmacniające, 10 wyroby medyczne, takie jak aparaty i instrumenty medyczne,
odzież medyczna, artykuły ortopedyczne i przyrządy ułatwiające poruszanie się, protezy i sztuczne implanty, okłady do podtrzymywania ciała, okłady z lodu do leczenia obrażeń, urządzenia i przyrządy
do fizjoterapii i rehabilitacji, plastry chłodzące do celów medycznych,
silikonowe plastry żelowe do leczenia blizn, meble i pościel do celów
medycznych, sprzęt do przenoszenia pacjentów.

(111) 333630
(220) 2019 06 12
(151) 2020 10 14
(441) 2020 03 02
(732) Unilab, LP, Rockville (US)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Stoperan rekomenduje Elektrolity
(540)

(210) 501074

(210) 501071

(591) biały, niebieski, czerwony
(531) 02.09.21, 27.05.01, 26.11.22, 29.01.13
(510), (511) 3 kosmetyki, takie jak: kremy do twarzy i ciała, serum
do twarzy i ciała, balsamy i lotiony do twarzy i ciała, masła do ciała,
mleczka do twarzy i ciała, toniki do twarzy i ciała, wody kosmetyczne, preparaty kosmetyczne do odchudzania, preparaty do golenia,
odświeżacze do ust, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji jamy ustnej i zębów, środki do czyszczenia zębów i płyny do płukania jamy
ustnej, kosmetyczne preparaty do pielęgnacji włosów, kosmetyczne
preparaty do opalania, produkty perfumeryjne, perfumy, chusteczki
nasączane płynami kosmetycznymi, preparaty do depilacji, preparaty do higieny intymnej lub do celów dezodorujących będące przyborami toaletowymi, środki sanitarne, takie jak nielecznicze produkty
toaletowe, preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, preparaty do higieny osobistej, olejki eteryczne, 5 produkty farmaceutyczne, preparaty
lecznicze do pielęgnacji zdrowia, produkty lecznicze, preparaty witaminowe do celów medycznych, minerały do celów medycznych, mineralne dodatki do żywności, mineralne wody do celów leczniczych,
preparaty wspomagające leczenie, suplementy diety, suplementy
diety do użytku medycznego, suplementy diety do użytku dietetycznego, odżywcze suplementy diety, dietetyczne środki spożywcze
do celów medycznych, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia
medycznego, dietetyczne substancje przystosowane do celów medycznych, preparaty ziołowe do celów medycznych, zioła lecznicze,
herbaty ziołowe do celów leczniczych, produkty biobójcze do celów
medycznych, produkty biologiczne do celów medycznych, produkty
bakteriobójcze do celów medycznych, szczepionki dla ludzi, surowi-

(591) czarny, biały, czerwony, szary, niebieski
(531) 05.07.08, 27.05.01, 11.03.02, 29.01.15
(510), (511) 3 kosmetyki, takie jak: kremy do twarzy i ciała, serum
do twarzy i ciała, balsamy i lotiony do twarzy i ciała, masła do ciała,
mleczka do twarzy i ciała, toniki do twarzy i ciała, wody kosmetyczne, preparaty kosmetyczne do odchudzania, preparaty do golenia,
odświeżacze do ust, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji jamy ustnej i zębów, środki do czyszczenia zębów i płyny do płukania jamy
ustnej, kosmetyczne preparaty do pielęgnacji włosów, kosmetyczne
preparaty do opalania, produkty perfumeryjne, perfumy, chusteczki
nasączane płynami kosmetycznymi, preparaty do depilacji, preparaty do higieny intymnej lub do celów dezodorujących będące przyborami toaletowymi, środki sanitarne, takie jak nielecznicze produkty
toaletowe, preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, preparaty do higieny osobistej, olejki eteryczne, 5 produkty farmaceutyczne, preparaty
lecznicze do pielęgnacji zdrowia, produkty lecznicze, preparaty witaminowe do celów medycznych, minerały do celów medycznych, mineralne dodatki do żywności, mineralne wody do celów leczniczych,
preparaty wspomagające leczenie, suplementy diety, suplementy
diety do użytku medycznego, suplementy diety do użytku dietetycznego, odżywcze suplementy diety, dietetyczne środki spożywcze
do celów medycznych, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia
medycznego, dietetyczne substancje przystosowane do celów medycznych, preparaty ziołowe do celów medycznych, zioła lecznicze,
herbaty ziołowe do celów leczniczych, produkty biobójcze do celów
medycznych, produkty biologiczne do celów medycznych, produkty
bakteriobójcze do celów medycznych, szczepionki dla ludzi, surowice, produkty krwiopochodne, produkty biotechnologiczne do celów
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medycznych, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, preparaty przeciwtrądzikowe, preparaty i artykuły dentystyczne oraz lecznicze środki do czyszczenia zębów, płyny farmaceutyczne, kosmetyki lecznicze, żywność dla niemowląt, plastry, materiały opatrunkowe,
okłady do celów medycznych, środki sanitarne do celów medycznych, środki odkażające, preparaty weterynaryjne, chemiczne preparaty i materiały diagnostyczne do celów medycznych, preparaty
diagnostyczne do celów medycznych, czopki lecznicze, preparaty
enzymatyczne do celów leczniczych, gumy do żucia do celów leczniczych, napoje, zioła lecznicze, napary lecznicze, leki wzmacniające, 10 wyroby medyczne, takie jak aparaty i instrumenty medyczne,
odzież medyczna, artykuły ortopedyczne i przyrządy ułatwiające poruszanie się, protezy i sztuczne implanty, okłady do podtrzymywania ciała, okłady z lodu do leczenia obrażeń, urządzenia i przyrządy
do fizjoterapii i rehabilitacji, plastry chłodzące do celów medycznych,
silikonowe plastry żelowe do leczenia blizn, meble i pościel do celów
medycznych, sprzęt do przenoszenia pacjentów.

(111) 333631
(220) 2020 04 14
(151) 2020 10 27
(441) 2020 07 13
(732) BORZYM ADAM DIVINO, Szczecin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PP PAOLO PERUZZI collection
(540)

(210) 512478

(531) 05.13.01, 27.05.01
(510), (511) 9 etui do tabletów, etui na smartfony, etui z klapką do telefonów komórkowych, etui na okulary, 14 breloki ze skóry do kluczy,
etui na zegarki, 18 torby, portfele, plecaki, etui, futerały na dokumenty, etui z imitacji skóry, etui na wizytówki, etui na banknoty, etui
na karty kredytowe, etui na karty [wyroby skórzane], etui na krawaty,
etui na klucze, torebki-paski, saszetki męskie, saszetki biodrowe, 25
obuwie, paski, paski skórzane [odzież].
(111) 333632
(220) 2019 06 12
(151) 2020 10 14
(441) 2020 03 02
(732) Unilab, LP, Rockville (US)
(540) (znak graficzny)
(540)
(540)
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ustnej, kosmetyczne preparaty do pielęgnacji włosów, kosmetyczne
preparaty do opalania, produkty perfumeryjne, perfumy, chusteczki
nasączane płynami kosmetycznymi, preparaty do depilacji, preparaty do higieny intymnej lub do celów dezodorujących będące przyborami toaletowymi, środki sanitarne, takie jak nielecznicze produkty
toaletowe, preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, preparaty do higieny osobistej, olejki eteryczne, 5 produkty farmaceutyczne, preparaty
lecznicze do pielęgnacji zdrowia, produkty lecznicze, preparaty witaminowe do celów medycznych, minerały do celów medycznych, mineralne dodatki do żywności, mineralne wody do celów leczniczych,
preparaty wspomagające leczenie, suplementy diety, suplementy
diety do użytku medycznego, suplementy diety do użytku dietetycznego, odżywcze suplementy diety, dietetyczne środki spożywcze
do celów medycznych, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia
medycznego, dietetyczne substancje przystosowane do celów medycznych, preparaty ziołowe do celów medycznych, zioła lecznicze,
herbaty ziołowe do celów leczniczych, produkty biobójcze do celów
medycznych, produkty biologiczne do celów medycznych, produkty
bakteriobójcze do celów medycznych, szczepionki dla ludzi, surowice, produkty krwiopochodne, produkty biotechnologiczne do celów
medycznych, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, preparaty przeciwtrądzikowe, preparaty i artykuły dentystyczne oraz lecznicze środki do czyszczenia zębów, płyny farmaceutyczne, kosmetyki lecznicze, żywność dla niemowląt, plastry, materiały opatrunkowe,
okłady do celów medycznych, środki sanitarne do celów medycznych, środki odkażające, preparaty weterynaryjne, chemiczne preparaty i materiały diagnostyczne do celów medycznych, preparaty
diagnostyczne do celów medycznych, czopki lecznicze, preparaty
enzymatyczne do celów leczniczych, gumy do żucia do celów leczniczych, napoje, zioła lecznicze, napary lecznicze, leki wzmacniające, 10 wyroby medyczne, takie jak aparaty i instrumenty medyczne,
odzież medyczna, artykuły ortopedyczne i przyrządy ułatwiające poruszanie się, protezy i sztuczne implanty, okłady do podtrzymywania ciała, okłady z lodu do leczenia obrażeń, urządzenia i przyrządy
do fizjoterapii i rehabilitacji, plastry chłodzące do celów medycznych,
silikonowe plastry żelowe do leczenia blizn, meble i pościel do celów
medycznych, sprzęt do przenoszenia pacjentów.

(111) 333633
(220) 2019 06 12
(151) 2020 10 14
(441) 2020 03 02
(732) Unilab, LP, Rockville (US)
(540) (znak graficzny)
(540)
(540)

(210) 501076

(210) 501075

(591) biały, niebieski
(531) 02.09.21, 29.01.12, 26.11.22
(510), (511) 3 kosmetyki, takie jak: kremy do twarzy i ciała, serum
do twarzy i ciała, balsamy i lotiony do twarzy i ciała, masła do ciała,
mleczka do twarzy i ciała, toniki do twarzy i ciała, wody kosmetyczne, preparaty kosmetyczne do odchudzania, preparaty do golenia,
odświeżacze do ust, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji jamy ustnej i zębów, środki do czyszczenia zębów i płyny do płukania jamy

(591) biały, czerwony, niebieski
(531) 05.07.08, 11.03.02, 29.01.13
(510), (511) 3 kosmetyki, takie jak: kremy do twarzy i ciała, serum
do twarzy i ciała, balsamy i lotiony do twarzy i ciała, masła do ciała,
mleczka do twarzy i ciała, toniki do twarzy i ciała, wody kosmetyczne, preparaty kosmetyczne do odchudzania, preparaty do golenia,
odświeżacze do ust, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji jamy ustnej i zębów, środki do czyszczenia zębów i płyny do płukania jamy
ustnej, kosmetyczne preparaty do pielęgnacji włosów, kosmetyczne
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preparaty do opalania, produkty perfumeryjne, perfumy, chusteczki
nasączane płynami kosmetycznymi, preparaty do depilacji, preparaty do higieny intymnej lub do celów dezodorujących będące przyborami toaletowymi, środki sanitarne, takie jak nielecznicze produkty
toaletowe, preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, preparaty do higieny osobistej, olejki eteryczne, 5 produkty farmaceutyczne, preparaty
lecznicze do pielęgnacji zdrowia, produkty lecznicze, preparaty witaminowe do celów medycznych, minerały do celów medycznych, mineralne dodatki do żywności, mineralne wody do celów leczniczych,
preparaty wspomagające leczenie, suplementy diety, suplementy
diety do użytku medycznego, suplementy diety do użytku dietetycznego, odżywcze suplementy diety, dietetyczne środki spożywcze
do celów medycznych, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia
medycznego, dietetyczne substancje przystosowane do celów medycznych, preparaty ziołowe do celów medycznych, zioła lecznicze,
herbaty ziołowe do celów leczniczych, produkty biobójcze do celów
medycznych, produkty biologiczne do celów medycznych, produkty
bakteriobójcze do celów medycznych, szczepionki dla ludzi, surowice, produkty krwiopochodne, produkty biotechnologiczne do celów
medycznych, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, preparaty przeciwtrądzikowe, preparaty i artykuły dentystyczne oraz lecznicze środki do czyszczenia zębów, płyny farmaceutyczne, kosmetyki lecznicze, żywność dla niemowląt, plastry, materiały opatrunkowe,
okłady do celów medycznych, środki sanitarne do celów medycznych, środki odkażające, preparaty weterynaryjne, chemiczne preparaty i materiały diagnostyczne do celów medycznych, preparaty
diagnostyczne do celów medycznych, czopki lecznicze, preparaty
enzymatyczne do celów leczniczych, gumy do żucia do celów leczniczych, napoje, zioła lecznicze, napary lecznicze, leki wzmacniające, 10 wyroby medyczne, takie jak aparaty i instrumenty medyczne,
odzież medyczna, artykuły ortopedyczne i przyrządy ułatwiające poruszanie się, protezy i sztuczne implanty, okłady do podtrzymywania ciała, okłady z lodu do leczenia obrażeń, urządzenia i przyrządy
do fizjoterapii i rehabilitacji, plastry chłodzące do celów medycznych,
silikonowe plastry żelowe do leczenia blizn, meble i pościel do celów
medycznych, sprzęt do przenoszenia pacjentów.

(111) 333634
(220) 2019 06 12
(151) 2020 10 14
(441) 2020 03 02
(732) Unilab, LP, Rockville (US)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Aleric DESLO ACTIVE
(540)
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nego, odżywcze suplementy diety, dietetyczne środki spożywcze
do celów medycznych, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia
medycznego, dietetyczne substancje przystosowane do celów medycznych, preparaty ziołowe do celów medycznych, zioła lecznicze,
herbaty ziołowe do celów leczniczych, produkty biobójcze do celów
medycznych, produkty biologiczne do celów medycznych, produkty
bakteriobójcze do celów medycznych, szczepionki dla ludzi, surowice, produkty krwiopochodne, produkty biotechnologiczne do celów
medycznych, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, preparaty przeciwtrądzikowe, preparaty i artykuły dentystyczne oraz lecznicze środki do czyszczenia zębów, płyny farmaceutyczne, kosmetyki lecznicze, żywność dla niemowląt, plastry, materiały opatrunkowe,
okłady do celów medycznych, środki sanitarne do celów medycznych, środki odkażające, preparaty weterynaryjne, chemiczne preparaty i materiały diagnostyczne do celów medycznych, preparaty
diagnostyczne do celów medycznych, czopki lecznicze, preparaty
enzymatyczne do celów leczniczych, gumy do żucia do celów leczniczych, napoje, zioła lecznicze, napary lecznicze, leki wzmacniające, 10 wyroby medyczne, takie jak aparaty i instrumenty medyczne,
odzież medyczna, artykuły ortopedyczne i przyrządy ułatwiające poruszanie się, protezy i sztuczne implanty, okłady do podtrzymywania ciała, okłady z lodu do leczenia obrażeń, urządzenia i przyrządy
do fizjoterapii i rehabilitacji, plastry chłodzące do celów medycznych,
silikonowe plastry żelowe do leczenia blizn, meble i pościel do celów
medycznych, sprzęt do przenoszenia pacjentów.

(111) 333635
(220) 2019 06 12
(151) 2020 10 14
(441) 2020 03 02
(732) Unilab, LP, Rockville (US)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Stoperan rekomenduje Elektrolity
(540)

(210) 501081

(210) 501077

(591) biały, pomarańczowy, czerwony, żółty
(531) 27.05.01, 29.01.14, 26.13.25
(510), (511) 3 kosmetyki, takie jak: kremy do twarzy i ciała, serum
do twarzy i ciała, balsamy i lotiony do twarzy i ciała, masła do ciała,
mleczka do twarzy i ciała, toniki do twarzy i ciała, wody kosmetyczne, preparaty kosmetyczne do odchudzania, preparaty do golenia,
odświeżacze do ust, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji jamy ustnej i zębów, środki do czyszczenia zębów i płyny do płukania jamy
ustnej, kosmetyczne preparaty do pielęgnacji włosów, kosmetyczne
preparaty do opalania, produkty perfumeryjne, perfumy, chusteczki
nasączane płynami kosmetycznymi, preparaty do depilacji, preparaty do higieny intymnej lub do celów dezodorujących będące przyborami toaletowymi, środki sanitarne, takie jak nielecznicze produkty
toaletowe, preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, preparaty do higieny osobistej, olejki eteryczne, 5 produkty farmaceutyczne, preparaty
lecznicze do pielęgnacji zdrowia, produkty lecznicze, preparaty witaminowe do celów medycznych, minerały do celów medycznych, mineralne dodatki do żywności, mineralne wody do celów leczniczych,
preparaty wspomagające leczenie, suplementy diety, suplementy
diety do użytku medycznego, suplementy diety do użytku dietetycz-

(591) czarny, biały, czerwony, szary, pomarańczowy, niebieski
(531) 27.05.01, 05.07.11, 11.03.02, 29.01.15
(510), (511) 3 kosmetyki, takie jak: kremy do twarzy i ciała, serum
do twarzy i ciała, balsamy i lotiony do twarzy i ciała, masła do ciała,
mleczka do twarzy i ciała, toniki do twarzy i ciała, wody kosmetyczne, preparaty kosmetyczne do odchudzania, preparaty do golenia,
odświeżacze do ust, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji jamy ustnej i zębów, środki do czyszczenia zębów i płyny do płukania jamy
ustnej, kosmetyczne preparaty do pielęgnacji włosów, kosmetyczne
preparaty do opalania, produkty perfumeryjne, perfumy, chusteczki
nasączane płynami kosmetycznymi, preparaty do depilacji, preparaty do higieny intymnej lub do celów dezodorujących będące przyborami toaletowymi, środki sanitarne, takie jak nielecznicze produkty
toaletowe, preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, preparaty do higieny osobistej, olejki eteryczne, 5 produkty farmaceutyczne, preparaty
lecznicze do pielęgnacji zdrowia, produkty lecznicze, preparaty witaminowe do celów medycznych, minerały do celów medycznych, mineralne dodatki do żywności, mineralne wody do celów leczniczych,
preparaty wspomagające leczenie, suplementy diety, suplementy
diety do użytku medycznego, suplementy diety do użytku dietetycznego, odżywcze suplementy diety, dietetyczne środki spożywcze
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do celów medycznych, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia
medycznego, dietetyczne substancje przystosowane do celów medycznych, preparaty ziołowe do celów medycznych, zioła lecznicze,
herbaty ziołowe do celów leczniczych, produkty biobójcze do celów
medycznych, produkty biologiczne do celów medycznych, produkty
bakteriobójcze do celów medycznych, szczepionki dla ludzi, surowice, produkty krwiopochodne, produkty biotechnologiczne do celów
medycznych, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, preparaty przeciwtrądzikowe, preparaty i artykuły dentystyczne oraz lecznicze środki do czyszczenia zębów, płyny farmaceutyczne, kosmetyki lecznicze, żywność dla niemowląt, plastry, materiały opatrunkowe,
okłady do celów medycznych, środki sanitarne do celów medycznych, środki odkażające, preparaty weterynaryjne, chemiczne preparaty i materiały diagnostyczne do celów medycznych, preparaty
diagnostyczne do celów medycznych, czopki lecznicze, preparaty
enzymatyczne do celów leczniczych, gumy do żucia do celów leczniczych, napoje, zioła lecznicze, napary lecznicze, leki wzmacniające, 10 wyroby medyczne, takie jak aparaty i instrumenty medyczne,
odzież medyczna, artykuły ortopedyczne i przyrządy ułatwiające poruszanie się, protezy i sztuczne implanty, okłady do podtrzymywania ciała, okłady z lodu do leczenia obrażeń, urządzenia i przyrządy
do fizjoterapii i rehabilitacji, plastry chłodzące do celów medycznych,
silikonowe plastry żelowe do leczenia blizn, meble i pościel do celów
medycznych, sprzęt do przenoszenia pacjentów.

(111) 333636
(220) 2019 11 06
(210) 506475
(151) 2020 10 09
(441) 2020 02 03
(732) SZYMAŃSKA DAGMARA EWA, Reggio Calabria (IT)
(540) (znak słowny)
(540) EMBRACE THERAPY
(510), (511) 41 coaching w zakresie życia osobistego [life coaching],
usługi szkoleniowe lub edukacyjne w dziedzinie life coachingu, doradztwo zawodowe i coaching [doradztwo szkoleniowe i edukacyjne], 44 psychologia holistyczna, psychoterapia holistyczna.
(111) 333637
(220) 2019 10 12
(151) 2020 12 18
(441) 2020 02 10
(732) ADAMIAKJAZZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Julianów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) jazzarium
(540)

(210) 505537
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SPIRYTUS: Polski zytni ZAPACH: Neutralny SMAK: Mocny, nie drapiacy,
w przelyku lagodny. ZA JAKOŚĆ RĘCZY Jan Kowalski KRUK WÓDKA
narodziła się w Pałacu Nakomiady z 1705 roku, który dziś żyje
i zachwyca stylem. Dawne majątki ziemskie słynęły z wykwintnych
alkoholi wytwarzanych w rodzinnych manufakturach. Pieczołowicie
przenosimy te tradycje do dzisiejszego świata. Podobnie jak dawni
mistrzowie rzemiosł, latami zbieraliśmy doświadczenia, stając się
ekspertami od najlepszych wódek w Polsce. Stworzyliśmy łagodnie
filtrowaną i wolno dojrzewającą KRUK WÓDKA. KRUK jest symbolem
siły, inteligencji i męskiego charakteru z zamiłowaniem do zabawy
i ułańskiej fantazji. Takim był ptak żyjący przez wiele lat w majątku
Nakomiady, gdzie tajemnica spotyka się z realnym światem.
Oddajemy Wam pełną smaku, znakomicie i ręcznie wykonaną
wódkę. Więcej na: www.krukwodka.com STWORZONA PRZEZ
PASJONATÓW WÓDEK I DOBREGO ŻYCIA.
(540)

(591) czarny, biały, granatowy, brązowy, szary, fioletowy
(531) 03.07.12, 03.07.25, 07.01.01, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.09,
27.05.10, 25.01.15, 29.01.15
(510), (511) 33 wódki.
(111) 333639
(220) 2019 10 28
(151) 2020 10 09
(441) 2020 03 09
(732) CIAŚ MIKOŁAJ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KRAVT VODKA MANUFAKTUROWA
(540)

(210) 506119

(591) czarny, granatowy, brązowy, szary
(531) 03.07.12, 09.07.05, 26.11.08, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 33 wódka.

(591) biały, niebieski, granatowy
(531) 26.11.13, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 impresariat w działalności artystycznej, optymalizacja stron internetowych, projektowanie materiałów reklamowych,
reklama, 41 informacja o imprezach rozrywkowych, organizowanie widowisk, produkcja muzyczna, udostępnianie filmów on-line
nie do pobrania, udostępnianie muzyki cyfrowej (nie do pobrania)
w Internecie, usługi agencji dystrybucji biletów.
(111) 333638
(220) 2019 10 14
(210) 505588
(151) 2020 10 09
(441) 2020 04 14
(732) CIAŚ MIKOŁAJ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KRUK WÓDKA MANUFAKTUROWA Z POLSKIEGO ŻYTA
UŻYWAMY STARYCH I SPRAWDZONYCH METOD ZESTAWIANIA
DESTYLATÓW. NAPOWIETRZAMY WÓDKĘ W OTWARTYCH
KADZIACH, NALEWAMY, KORKUJEMY I ETYKIETUJEMY RĘCZNIE.

(111) 333640
(220) 2020 03 10
(210) 511278
(151) 2020 10 12
(441) 2020 06 08
(732) CHOLEWIŃSKI JAN CHOLEWIŃSKI Z.P.H.U., Cząstków
Mazowiecki (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CHOLEWIŃSKI 1982
(540)

(531) 27.05.01, 27.07.01
(510), (511) 18 torebki na biodra [nerki], torebki, torebki męskie, torebki paski, torebki damskie, torebki wieczorowe, torebki na narzędzia, sprzedawane bez wyposażenia, szkockie torebki futrzane lub
skórzane [sporran], uchwyty do noszenia toreb z zakupami, torebki
do przewieszania przez ramię, paski do torebek na ramię, małe damskie torebki bez rączki, torebki do noszenia przy pasku, torebki wykonane z imitacji skóry, torebki, portmonetki i portfele, metalowe okucia do torebek, torebki wykonane ze skóry, torebki-paski na biodra,
torebki noszone na biodrach, torebki kuferki [Boston bag], torebki
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typu hobo, małe torebki kopertówki, kopertówki [małe torebki], bigle do torebek, torebki do ręki, torebki na ramię, uchwyty do toreb,
torebki worki, stylowe torebki, skórzane torebki, portfele, portfele
skórzane, portfele na karty, portfele na kostkę, portfele na nadgarstek, portfele na karty wizytowe, portfele na karty kredytowe, torby
i portfele skórzane, portfele z metali szlachetnych, etui na karty
[portfele], etui na karty kredytowe (portfele), portfele nie z metali
szlachetnych, portfele do przypinania na pasku, skórzane portfele
na karty kredytowe, portfele z przegródkami na karty, portfele wraz
z etui na karty, portfele damskie nie z metali szlachetnych, walizy, torby podróżne, torby, portfele i inne artykuły służące do przenoszenia,
etui na wizytówki, etui na banknoty, etui na klucze, etui na krawaty,
etui na pieluchy, etui na karty kredytowe, etui do kart kredytowych,
etui, futerały na dokumenty, etui na bilety okresowe, etui z imitacji
skóry, etui na prawo jazdy, etui na karty [wyroby skórzane], skórzane
etui na karty kredytowe, etui na klucze z imitacji skóry, etui na klucze
wykonane ze skóry, futerały w postaci etui na klucze, etui na wizytówki w postaci portfeli, etui na karty kredytowe z imitacji skóry, etui
na karty kredytowe wykonane ze skóry, walizki, małe walizki, walizki
podróżne, walizki skórzane, walizki biznesowe, walizki na dokumenty, kufry i walizki, skórzane walizki podróżne, walizki na kółkach, walizki z kółkami, walizki podróżne [podręczne], artykuły podróżne [walizki, torby], walizki na pobyt jednodniowy, walizki z wbudowanymi
półkami, walizki z napędem elektrycznym, paski do ostróg, paski pod
brodę skórzane, paski z imitacji skóry, paski do portmonetek, zamykalne paski do bagażu, paski skórzane do bagażu, torby szkolne
[z paskiem na ramię], skóra na buty, buty dla psów, torby na buty,
buty dla koni, torby podróżne na buty, opaski skórzane, skórzane
smycze, sakiewki skórzane, sznurówki skórzane, sznury skórzane,
sznurowadła (skórzane), portmonetki skórzane, etykiety skórzane,
skórzane nici skręcone, aktówki [wyroby skórzane], skórzane torby
na zakupy, pudła skórzane na kapelusze, zestawy podróżne [wyroby
skórzane], torby podróżne [wyroby skórzane], pokrowce skórzane
na sprężyny, skórzane pasy na ramię, skórzane aktówki na dokumenty, skórzane etui na karty, torby skórzane na narzędzia, bez zawartości, paski skórzane [inne niż odzież], skóra bydlęca, skóra kozia, skóra
syntetyczna, sztuczna skóra, skóra wtórna, skóra garbowana, skóra
na meble, skóra na uprzęże, skóra z poliuretanu, skóra i imitacja skóry, skóra nieobrobiona lub półobrobiona, skóra surowa lub półprzetworzona, skóra sprzedawana w ilościach hurtowych, skóra kozia
inna niż do czyszczenia, skóra wyprawiona w cienkie arkusze do użytku w produkcji, bagaż, bagaże podróżne, kufry bagażowe, pokrowce
na bagaż, bagaż na kółkach, przywieszki do bagażu, pasy do bagażu,
zawieszki, etykiety bagażowe, plastikowe etykiety na bagaż, metalowe etykiety na bagaż, zawieszki, etykiety na bagaż [wyroby ze skóry],
organizery podróżne przystosowane do bagażu, oprawki na etykietki do bagażu, etykiety na bagaż z kauczuku, teczki, aktówki, teczki,
składane teczki, teczki konferencyjne, teczki na nuty, teczki na dokumenty, teczki ze skóry, teczki i aktówki, teczki na dokumenty [aktówki], teczki na prace plastyczne [futerały], etui na karty wykonane
z imitacji skóry, podróżne pudła na kapelusze, pudła na kapelusze
z imitacji skóry, kopertówki, torby na parasole, torby na zakupy, torby
na ramię, torby na obuwie, torby na książki, torby na garnitur, torby
na ubrania, torby na kółkach, torby na nuty, tekstylne torby na zakupy, elastyczne torby na odzież, torby na wyjazdy weekendowe, podróżne torby na ubranie, torby na jednodniowy pobyt, torby szkolne
na książki, torby na narzędzia (puste), torby na odzież sportową, brezentowe torby na zakupy, torby naramienne dla dzieci, torby podróżne na kółkach, torby ze sznurka na zakupy, torby na akcesoria
do przewijania, torby na zakupy wielokrotnego użytku, torby na narzędzia [puste] motocyklowe, torby na zakupy na kółkach, torby podręczne na odzież sportową, uniwersalne torby sportowe na kółkach,
torby na zakupy wykonane ze skóry, torby na narzędzia, sprzedawane bez wyposażenia, torby robione na drutach, nie z metali szlachetnych, duże, lekkie torby sportowe do noszenia na nadgarstku, torby
na materiały do robienia na drutach, torby na pas i na biodra [nerki],
podróżne torby na garderobę wykonane ze skóry, torby na garnitury,
koszule i sukienki, torby [pokrowce] na ubrania do podróży, torby
na zakupy na dwóch kółkach, torby na zakupy z doczepionymi kółkami, portmonetki wielofunkcyjne, portmonetki, małe portmonetki,
portmonetki z siatki oczkowej, portmonetki z metali szlachetnych,
portmonetki (wyroby ze skóry), portmonetki do noszenia na nadgarstku, portmonetki niewykonane z metali szlachetnych, portmonetki (nie z metali szlachetnych), portmonetki na drobne z metali
szlachetnych, portmonetki na monety nie z metali szlachetnych, ple-
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caki, plecaki turystyczne, plecaki uczniowskie, małe plecaki, plecaki
[małe], plecaki wycieczkowe, plecaki sportowe, plecaki na kółkach,
plecaki dla wędrowników, plecaki do noszenia niemowląt, plecaki
dla alpinistów, wyprawione skóry, skóry bydlęce, skóry zwierzęce,
imitacje skóry, pudełka ze skóry, nici ze skóry, ćwieki ze skóry, moleskin [imitacja skóry], pudełka ze skóry lub ze skóry wtórnej, obrobione lub półobrobione skóry, uprząż wykonana ze skóry, przemysłowe
pojemniki opakowaniowe ze skóry, okładziny do mebli ze skóry, wykończenia ze skóry do mebli, imitacje skóry sprzedawane w ilościach
hurtowych, wykończenia i dekoracje ze skóry do mebli, płaty imitacji
skóry do użytku w produkcji, wyroby rymarskie ze skóry, torby wykonane ze skóry, torby z imitacji skóry, pojemniki na klucze ze skóry
i skóry wyprawionej, aktówki [wyroby ze skóry], aktówki wykonane
ze skóry, torby podróżne wykonane ze skóry, aktówki wykonane
z imitacji skóry, koperty ze skóry do pakowania, torby podróżne wykonane z imitacji skóry, duże torby podróżne ze sztywnej skóry, kosmetyczki, kosmetyczki (niewyposażone), kosmetyczki bez wyposażenia, kosmetyczki (bez wyposażenia), kosmetyczki sprzedawane
bez zawartości, kosmetyczki [saszetki na przybory toaletowe], futerały przenośne na dokumenty, futerały na przybory do golenia, sprzedawane bez wyposażenia, parasole i parasolki, parasolki i parasole
(duże), pokrowce na parasolki, 25 rękawiczki, rękawiczki dziane, rękawiczki samochodowe, rękawiczki zimowe, rękawiczki [odzież], rękawiczki bez palców, rękawiczki jako odzież, rękawiczki z jednym palcem, rękawiczki z materiałem przewodzącym na czubkach palców,
które można nosić podczas używania podręcznych urządzeń elektronicznych z ekranem dotykowym, szaliki, szaliki [odzież], szaliki
do zawijania wokół szyi, szaliki jedwabne, szaliki rurkowe (kominy)
na szyję, apaszki, męskie apaszki, apaszki [chustki], chustki [apaszki],
paski, paski tekstylne, paski [odzież], paski z materiału, paski do smokingów, paski do butów, paski materiałowe [odzież], paski skórzane
[odzież], paski do zaciśnięcia kimon (datejime), paski wykonane z imitacji skóry, paski na palce do drewniaków w stylu japońskim, sandały
z paskiem na palec w stylu japońskim (asaura-zori), paski na palce
do sandałów zori w stylu japońskim, chustki na głowę, czapki z daszkiem, czapki jako nakrycia głowy, czapki ze sztucznego futra, czapki
bez daszków, czapki [nakrycia głowy], czapki z pomponem, czapki
kolarskie, czapki żołnierskie, czapki narciarskie, czapki dziane, czapki
futrzane, czapki wełniane, czapki sportowe, czapki baseballowe,
czapki bejsbolówki, buty jeździeckie, buty płócienne, buty sznurowane, buty zimowe, buty damskie, buty skórzane, buty sportowe,
buty dziecięce, buty wodoodporne, buty nieprzemakalne, buty pielęgniarskie, eleganckie buty wyjściowe, buty na rzepy, buty dla niemowląt, buty do wody, buty do jogi, walonki [buty filcowe], buty dla
kobiet, buty na platformie, espadryle buty lub sandały, buty do jazdy
konnej, sandały i buty plażowe, buty na płaskim obcasie, buty na wysokim obcasie, buty do prowadzenia samochodu, dziane buty dla
niemowląt, spodnie, spodnie sztruksowe, spódnico-spodnie, kurtki
skórzane, płaszcze skórzane, skórzane sukienki, kamizelki skórzane,
spodnie skórzane, komplety skórzane, kapcie skórzane, sukienki skórzane, skórzane nakrycia głowy, skórzane sandały w stylu japońskim,
skórzane ochraniacze na spodnie (odzież), odzież ze skóry, buty
do kostki, buty wsuwane, koszulki polo, koszulki bez rękawów, koszulki dla dzieci, koszulki z nadrukami, koszulki z krótkim rękawem,
koszulki gimnastyczne bez rękawów, koszulki polo z dzianiny, koszule, koszule eleganckie, koszule codzienne, koszule sportowe, tkane
koszule, koszule sztruksowe, koszule z dzianiny, koszule do garniturów, szerokie koszule wierzchnie, koszule niezapięte pod szyją, koszule z krótkimi rękawami, koszule z długimi rękawami, kurtki, kurtki
[odzież], kurtki puchowe, kurtki futrzane, kurtki zamszowe, ocieplane
kurtki, grube kurtki, kurtki pilotki, kurtki dwustronne, kurtki z rękawami, kurtki bez rękawów, marynarki od garniturów, kurtki bluzy,
bluzy dresowe, bluzy sportowe, bluzy polarowe, bluzy z kapturem,
bluzy sportowe z kapturem, T-shirty z krótkim rękawem, majtki, majtki damskie, bielizna, bielizna osobista, bielizna damska, skarpetki,
skarpetki męskie, 35 usługi sprzedaży hurtowej w związku z walizkami, usługi sprzedaży detalicznej w związku z walizkami, usługi sprzedaży detalicznej świadczone online w zakresie artykułów bagażowych, usługi sprzedaży detalicznej świadczone online w zakresie
torebek, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie futer, usługi w zakresie detalicznej sprzedaży wysyłkowej odzieży, usługi sprzedaży
detalicznej związane ze sprzedażą odzieży i dodatków odzieżowych,
sprzedaż detaliczna kart przedpłaconych dla osób trzecich do zakupu odzieży, usługi sprzedaży hurtowej w związku z torbami, usługi
sprzedaży hurtowej w związku z tkaninami, usługi sprzedaży hurto-
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wej w związku z obuwiem, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie futer, usługi sprzedaży hurtowej w związku z wyposażeniem domu,
usługi sprzedaży hurtowej w związku z wyrobami rymarskimi, usługi
sprzedaży detalicznej w związku z tkaninami, usługi sprzedaży detalicznej w związku z odzieżą, usługi sprzedaży detalicznej w związku
z obuwiem, usługi sprzedaży detalicznej w związku z torbami, usługi
w zakresie wysyłkowej sprzedaży detalicznej akcesoriów odzieżowych, usługi sprzedaży detalicznej w związku z artykułami do szycia,
usługi sprzedaży detalicznej świadczone online w zakresie artykułów odzieżowych.

(111) 333641
(220) 2020 05 08
(210) 513242
(151) 2020 10 14
(441) 2020 06 15
(732) POLSKIE LINIE LOTNICZE LOT SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) centralwings
(540)

(591) czerwony
(531) 29.01.01, 29.01.11, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.17, 03.07.16,
03.07.21, 03.07.24, 26.11.02, 26.11.05, 26.11.12, 26.11.13
(510), (511) 16 papier, tektura, druki, fotografie, materiały piśmienne, publikacje drukowane, książki, podręczniki, prospekty, biuletyny
[materiały drukowane], albumy do zdjęć, gazety, czasopisma [periodyki], bilety, bony, kupony, etykiety wysyłkowe, etykiety tekturowe,
afisze, plakaty, kalendarze, materiały szkoleniowe i instruktażowe,
drukowane materiały dydaktyczne, 28 gry, zabawki i akcesoria do zabawy, modele samolotów (pomniejszone w skali), zestawy do składania modeli samolotów, 35 usługi sprzedaży hurtowej w związku
z paliwami, usługi sprzedaży detalicznej w związku z paliwami, usługi
handlu detalicznego w zakresie żywności, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie produktów delikatesowych, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie słodyczy, usługi sprzedaży detalicznej w związku
z tytoniem, usługi sprzedaży detalicznej w związku z napojami bezalkoholowymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z wyrobami
cukierniczymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z przyborami higienicznymi dla ludzi, usługi sprzedaży detalicznej w związku
z przyborami toaletowymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku
ze środkami spożywczymi, organizacja targów w celach handlowych
i reklamowych, organizacja i przeprowadzanie wystaw w ramach
targów handlowych, reklama, zarządzanie działalnością gospodarczą, administrowanie działalnością gospodarczą, usługi w zakresie
czynności biurowych, doradztwo w zakresie zarządzania personelem i zatrudniania, doradztwo w zakresie zarządzania kadrami, usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, prezentacje towarów
i usług, usługi sprzedaży detalicznej w związku z produktami dietetycznymi, usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi
produktami: gry, zabawki i akcesoria do zabawy, usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: modele samolotów
(pomniejszone w skali), usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: zestawy do składania modeli samolotów,
usługi agencji reklamowych, usługi sprzedaży detalicznej związane
z następującymi produktami: bezalkoholowe napoje niskokaloryczne, usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: bezalkoholowe napoje gazowane, usługi sprzedaży detalicznej
związane z następującymi produktami: woda mineralna [napoje],
usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami:
napoje bezalkoholowe, usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: wyroby tytoniowe, usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: kosmetyki do użytku
osobistego, usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi
produktami: kosmetyki, 36 ubezpieczenia, transakcje finansowe,
usługi w zakresie transakcji monetarnych, obsługa kart kredytowych,
usługi agencji ubezpieczeniowej, ubezpieczeniowe usługi brokerskie, 37 konserwacja i naprawa samolotów, usługi instalacyjne następujących produktów: samoloty i ich części konstrukcyjne, naprawy
i prace konserwacyjne związane z następującymi produktami: samoloty i ich części konstrukcyjne, 38 usługi telekomunikacji satelitarnej,
zapewnianie użytkownikom dostępu do portali w Internecie, usługi
telekomunikacyjne świadczone za pośrednictwem platform i porta-
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li internetowych, 39 usługi związane z liniami lotniczymi, transport,
pakowanie i składowanie towarów, transport pasażerski, transport
zwierząt, organizowanie podróży, organizowanie lotów, udostępnianie planów lotów, usługi pasażerskich lotów rejsowych, usługi w zakresie lotów czarterowych, usługi pośrednictwa w zakresie lotów
czarterowych, transport powietrzny, transport samochodowy, pakowanie produktów, składowanie towarów, pakowanie towarów, informacja o składowaniu, organizowanie wycieczek, usługi spedycyjne,
fracht, transport towarów, informacja o transporcie, usługi kurierskie,
wypożyczanie pojazdów, agencje rezerwacji podróży, agencje usługowe do planowania podróży, usługi biura turystycznego w celu
rezerwacji podróży, usługi biur podróży, mianowicie organizowanie
transportu dla podróżnych, usługi biura podróży, mianowicie dokonywanie rezerwacji i zamówień na transport, transport autobusowy,
usługi w zakresie rezerwacji transportu autobusowego, usługi kierowców, wynajem pojazdów z kierowcą, usługi doręczania paczek,
dostarczanie poczty, dostawa, wysyłanie i dystrybucja gazet i czasopism, obsługa bagażowa na lotniskach, usługi w zakresie transportu bagażu, usługi rezerwacji dotyczące wypożyczania pojazdów,
udzielanie informacji dotyczących transportu pasażerskiego, usługi
w zakresie parkowania na lotniskach, usługi w zakresie parkowania
pojazdów, rezerwowanie miejsc podróżnych, składowanie, transport
podróżnych taksówką, organizowanie transportu taksówkowego,
składowanie paliw lotniczych, wynajem i wypożyczanie samolotów,
akcje ratunkowe [transport], wynajmowanie miejsc parkingowych,
wynajmowanie magazynów, pośrednictwo frachtowe, holowanie,
załadunek i rozładunek samolotów, transport przedmiotów wartościowych, usługi tranzytowe, rezerwacja transportu, zwiedzanie
turystyczne, organizowanie transportu pasażerskiego pociągami,
wypożyczanie kontenerów magazynowych, pilotowanie, usługi ratownicze, usługi konsultacyjne związane z transportem, 41 zapewnianie szkoleń, kształcenia i nauczania, usługi w zakresie edukacji
sportowej, zapewnianie zajęć rekreacyjnych, szkolenia dla pilotów
i obsługi kabiny pasażerskiej, usługi szkoleniowe dotyczące latania,
organizowanie kongresów edukacyjnych, organizowanie konkursów, 43 usługi kateringowe, usługi hotelowe, usługi restauracyjne,
usługi w zakresie przygotowywania posiłków, usługi kawiarni, usługi
barowe, rezerwacje hotelowe, rezerwacja zakwaterowania, usługi
doradcze w zakresie sprzętu i obiektów hotelowych, usługi doradcze w dziedzinie kateringu obejmującego żywność i napoje, usługi
doradcze w zakresie przygotowania żywności, 45 usługi w zakresie
ochrony lotnisk, kontrola bezpieczeństwa pasażerów linii lotniczych,
usługi badania bezpieczeństwa bagażu na lotniskach, usługi w zakresie bezpieczeństwa pasażerów linii lotniczych.

(111) 333642
(220) 2020 05 08
(210) 513243
(151) 2020 10 14
(441) 2020 06 15
(732) POLSKIE LINIE LOTNICZE LOT SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) CENTRALWINGS
(510), (511) 16 papier, tektura, druki, fotografie, materiały piśmienne,
publikacje drukowane, książki, podręczniki, prospekty, biuletyny [materiały drukowane], albumy do zdjęć, gazety, czasopisma [periodyki],
bilety, bony, kupony, etykiety wysyłkowe, etykiety tekturowe, afisze,
plakaty, kalendarze, materiały szkoleniowe i instruktażowe, drukowane materiały dydaktyczne, 28 gry, zabawki i akcesoria do zabawy, modele samolotów (pomniejszone w skali), zestawy do składania modeli
samolotów, 35 usługi sprzedaży hurtowej w związku z paliwami, usługi sprzedaży detalicznej w związku z paliwami, usługi handlu detalicznego w zakresie żywności, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie
produktów delikatesowych, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie
słodyczy, usługi sprzedaży detalicznej w związku z tytoniem, usługi
sprzedaży detalicznej w związku z napojami bezalkoholowymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z wyrobami cukierniczymi, usługi
sprzedaży detalicznej w związku z przyborami higienicznymi dla ludzi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z przyborami toaletowymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku ze środkami spożywczymi,
organizacja targów w celach handlowych i reklamowych, organizacja
i przeprowadzanie wystaw w ramach targów handlowych, reklama,
zarządzanie działalnością gospodarczą, administrowanie działalnością gospodarczą, usługi w zakresie czynności biurowych, doradztwo
w zakresie zarządzania personelem i zatrudniania, doradztwo w zakresie zarządzania kadrami, usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, prezentacje towarów i usług, usługi sprzedaży detalicznej
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w związku z produktami dietetycznymi, usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: gry, zabawki i akcesoria
do zabawy, usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi
produktami: modele samolotów (pomniejszone w skali), usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: zestawy
do składania modeli samolotów, usługi agencji reklamowych, usługi
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: bezalkoholowe napoje niskokaloryczne, usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: bezalkoholowe napoje gazowane,
usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami:
woda mineralna [napoje], usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: napoje bezalkoholowe, usługi sprzedaży
detalicznej związane z następującymi produktami: wyroby tytoniowe, usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: kosmetyki do użytku osobistego, usługi sprzedaży detalicznej
związane z następującymi produktami: kosmetyki, 36 ubezpieczenia,
transakcje finansowe, usługi w zakresie transakcji monetarnych, obsługa kart kredytowych, usługi agencji ubezpieczeniowej, ubezpieczeniowe usługi brokerskie, 37 konserwacja i naprawa samolotów,
usługi instalacyjne następujących produktów: samoloty i ich części
konstrukcyjne, naprawy i prace konserwacyjne związane z następującymi produktami: samoloty i ich części konstrukcyjne, 38 usługi
telekomunikacji satelitarnej, zapewnianie użytkownikom dostępu
do portali w Internecie, usługi telekomunikacyjne świadczone za pośrednictwem platform i portali internetowych, 39 usługi związane
z liniami lotniczymi, transport, pakowanie i składowanie towarów,
transport pasażerski, transport zwierząt, organizowanie podróży,
organizowanie lotów, udostępnianie planów lotów, usługi pasażerskich lotów rejsowych, usługi w zakresie lotów czarterowych, usługi
pośrednictwa w zakresie lotów czarterowych, transport powietrzny,
transport samochodowy, pakowanie produktów, składowanie towarów, pakowanie towarów, informacja o składowaniu, organizowanie
wycieczek, usługi spedycyjne, fracht, transport towarów, informacja
o transporcie, usługi kurierskie, wypożyczanie pojazdów, agencje rezerwacji podróży, agencje usługowe do planowania podróży, usługi
biura turystycznego w celu rezerwacji podróży, usługi biur podróży,
mianowicie organizowanie transportu dla podróżnych, usługi biura
podróży, mianowicie dokonywanie rezerwacji i zamówień na transport, transport autobusowy, usługi w zakresie rezerwacji transportu
autobusowego, usługi kierowców, wynajem pojazdów z kierowcą,
usługi doręczania paczek, dostarczanie poczty, dostawa, wysyłanie
i dystrybucja gazet i czasopism, obsługa bagażowa na lotniskach,
usługi w zakresie transportu bagażu, usługi rezerwacji dotyczące wypożyczania pojazdów, udzielanie informacji dotyczących transportu
pasażerskiego, usługi w zakresie parkowania na lotniskach, usługi
w zakresie parkowania pojazdów, rezerwowanie miejsc podróżnych, składowanie, transport podróżnych taksówką, organizowanie
transportu taksówkowego, składowanie paliw lotniczych, wynajem
i wypożyczanie samolotów, akcje ratunkowe [transport], wynajmowanie miejsc parkingowych, wynajmowanie magazynów, pośrednictwo frachtowe, holowanie, załadunek i rozładunek samolotów,
transport przedmiotów wartościowych, usługi tranzytowe, rezerwacja transportu, zwiedzanie turystyczne, organizowanie transportu
pasażerskiego pociągami, wypożyczanie kontenerów magazynowych, pilotowanie, usługi ratownicze, usługi konsultacyjne związane
z transportem, 41 zapewnianie szkoleń, kształcenia i nauczania, usługi w zakresie edukacji sportowej, zapewnianie zajęć rekreacyjnych,
szkolenia dla pilotów i obsługi kabiny pasażerskiej, usługi szkoleniowe dotyczące latania, organizowanie kongresów edukacyjnych, organizowanie konkursów, 43 usługi kateringowe, usługi hotelowe, usługi
restauracyjne, usługi w zakresie przygotowywania posiłków, usługi
kawiarni, usługi barowe, rezerwacje hotelowe, rezerwacja zakwaterowania, usługi doradcze w zakresie sprzętu i obiektów hotelowych,
usługi doradcze w dziedzinie kateringu obejmującego żywność i napoje, usługi doradcze w zakresie przygotowania żywności, 45 usługi
w zakresie ochrony lotnisk, kontrola bezpieczeństwa pasażerów linii
lotniczych, usługi badania bezpieczeństwa bagażu na lotniskach,
usługi w zakresie bezpieczeństwa pasażerów linii lotniczych.

(111) 333643
(220) 2020 04 30
(210) 513040
(151) 2020 10 12
(441) 2020 06 29
(732) MAJSZYK GRZEGORZ AMG COMMUNICATIONS, Brwinów (PL);
ALBIN MAREK CCS-COMMUNICATIONS & CONFERENCE SERVICE,
Warszawa (PL)
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(540) (znak słowny)
(540) Invenire
(510), (511) 9 urządzenia do tłumaczenia języków obcych, 41 tłumaczenia, usługi w zakresie tłumaczeń ustnych i pisemnych, 42 projektowanie i opracowywanie elektronicznych słowników i baz danych
w zakresie tłumaczeń językowych, programowanie oprogramowania komputerowego do elektronicznych słowników i baz danych
w zakresie tłumaczeń językowych.
(551) wspólne prawo ochronne
(111) 333644
(220) 2020 06 10
(151) 2020 12 18
(441) 2020 08 17
(732) TOA INDUSTRY. CO., LTD, Tokio (JP)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Healcier
(540)

(210) 514602

(591) biały, ciemnoszary, jasnoszary
(531) 10.01.05, 01.15.05, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 34 fajki, papierosy, papierosy elektroniczne, tytoń, środki
aromatyzujące do tytoniu inne niż olejki eteryczne, bloczki bibułki
papierosowej, kamienie do zapalniczek, zapałki, ciekłe roztwory
do użytku w e-papierosach, waporyzatory dla palaczy, do stosowania doustnego.
(111) 333645
(220) 2020 06 19
(151) 2020 12 30
(441) 2020 09 14
(732) ZYDROŃ AGNIESZKA, Wieliczka (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) IR Imperium relacji
(540)

(210) 514920

(591) złoty
(531) 26.01.01, 27.05.01, 29.01.02
(510), (511) 41 publikacja i redagowanie książek, udostępnianie publikacji on-line, udostępnianie publikacji elektronicznych (niepobieralnych), udostępnianie publikacji elektronicznych, publikacja
materiałów edukacyjnych, publikacja czasopism, usługi publikacji,
publikacja gazet elektronicznych online, multimedialne wydania
publikacji elektronicznych, publikacja wyników badań klinicznych,
udostępnianie elektronicznych publikacji on-line, udostępnianie publikacji online [nie do pobrania], usługi w zakresie publikacji książek,
udostępnianie publikacji elektronicznych on-line [niepobieralnych],
usługi konsultacyjne w zakresie publikacji czasopism, publikacja
książek i czasopism elektronicznych online (nie do pobrania), publikowanie elektroniczne, publikowanie książek, publikowanie czasopism, publikowanie tekstów, publikowanie czasopism elektronicznych, publikowanie drogą elektroniczną, publikowanie czasopism
internetowych, usługi w zakresie publikowania online, publikowanie
książek, czasopism, publikowanie tekstów edukacyjnych, publikowanie naukowych czasopism informacyjnych, publikowanie książek
i recenzji, usługi konsultacyjne związane z publikowaniem tekstów
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pisanych, produkowanie filmów, montaż filmów, udostępnianie filmów nie do pobrania, prezentacja filmów w celach instruktażowych,
prezentacja filmów, udostępnianie rozrywki w postaci klipów filmowych za pomocą Internetu, dostarczanie filmów, nie do pobrania,
przy pomocy usług typu transmisja wideo na żądanie, udostępnianie
filmów online nie do pobrania, nauczanie i szkolenia, szkolenia w zakresie technik komunikacyjnych, przygotowywanie, organizowanie
i prowadzenie warsztatów [szkolenia], organizowanie i prowadzenie
seminariów i warsztatów [szkolenia], seminaria edukacyjne, organizowanie i prowadzenie konferencji, zapewnianie szkoleń online, zapewnianie kursów szkoleniowych online, zapewnianie seminariów
szkoleniowych online, 44 usługi psychologów, badania psychologiczne, doradztwo psychologiczne, konsultacje psychologiczne, poradnictwo psychologiczne, opieka psychologiczna, usługi diagnozy
psychologicznej, przeprowadzanie testów psychologicznych, przygotowywanie profili psychologicznych, poradnictwo psychologiczne dla personelu, udzielanie informacji z zakresu psychologii, usługi
w zakresie psychologii pracy, usługi w zakresie oceny psychologicznej, przeprowadzanie ocen i badań psychologicznych, badanie osobowości do celów psychologicznych, usługi w zakresie psychologii
dla osób indywidualnych i grup.

(111) 333646
(220) 2020 06 26
(210) 515288
(151) 2021 01 07
(441) 2020 09 21
(732) ZAWADZKI TOMASZ BRACIA ZAWADZCY, Józefosław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BRACIA ZAWADZCY
(540)

(531) 27.05.01, 26.01.04
(510), (511) 29 przetwory warzywne, przetwory owocowe, przetwory owocowo-warzywne, dżemy, ryby i przetwory rybne, przeciery
warzywne, warzywa konserwowane, warzywa marynowane, warzywa suszone, warzywa gotowane, warzywa w puszkach, cebula konserwowana, czosnek konserwowy, fasolka konserwowa, groszek
konserwowy, soczewica konserwowana, soja konserwowana spożywcza, pikle, sok pomidorowy do celów kulinarnych, koncentraty
i przeciery pomidorowe, ajvar [pasta z papryki, bakłażanów i czosnku], zupy, zupy jarzynowe, zupy i wywary, ekstrakty mięsne, ekstrakty mięsne, zupy błyskawiczne, zupy w puszkach, zupy w proszku,
zupy z makaronem, przetwory do zup jarzynowych, składniki do sporządzania zupy, kapusta kwaszona, kiszone warzywa, kiszone warzywa [kimchi], korniszony, korniszony z jarzynami w occie, sałatki warzywne, miąższ owoców, mrożone owoce, owoce konserwowane,
owoce suszone, owoce w puszkach, sałatki owocowe, pulpa owocowa, przecier jabłkowy, przekąski na bazie owoców, skórki owocowe,
oleje roślinne do celów spożywczych, przetwory twarożkowe, gotowe dania warzywne, gotowe dania z mięsa, gotowe dania składające
się głównie z kotletów rybnych, warzyw, gotowanych jajek i bulionu
(oden), batony organiczne na bazie orzechów i ziaren, batony na bazie orzechów i nasion, batony spożywcze na bazie orzechów, batony
spożywcze na bazie soi, napoje przyrządzone z mleka lub zawierające mleko, napoje na bazie mleka o smaku czekolady, mleko w proszku o różnych smakach do przyrządzania napojów, napoje na bazie
mleka kokosowego, jogurty, jogurty smakowe, jogurt z mleka koziego, jogurty z dodatkiem płatków zbożowych, zbóż, muesli, napoje
z jogurtu, desery mleczne lub na bazie mleka, desery jogurtowe, desery mleczno-owocowe, desery mleczne z dodatkiem płatków zbożowych, zbóż, muesli, kawy, puddingi na bazie mleka, mleko ryżowe,
napoje na bazie mleka orzechowego, napoje na bazie mleka migdałowego, napoje na bazie mleka zawierające kawę, napoje na bazie
mleka zawierające sok owocowy, napoje na bazie mleka o smaku
czekolady, napoje na bazie soi stosowane jako substytuty mleka, pasty do smarowania na bazie mleka z niską zawartością tłuszczu, przekąski na bazie mleka, 30 przyprawy, marynaty zawierające przyprawy, przyprawy smakowe (sosy, marynaty), sosy (przyprawy), sosy
słodkie, sosy pikantne, sosy do sałat i sałatek, sosy sałatkowe, sosy
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pomidorowe (przyprawy), sosy chrzanowe, sosy pomidorowe,
chrzan (sos przyprawowy), musy owocowe (sosy), keczup, majonezy,
musztarda, ocet, pesto [sos], relish-sos przyprawowy na bazie owoców lub warzyw, kapary, zioła konserwowane (przyprawy), mąka
z roślin strączkowych do celów spożywczych, przetwory zbożowe
do celów spożywczych, potrawy na bazie mąki, cukier, miód, melasa
(syrop), syrop kukurydziany, napoje na bazie kawy/herbaty/kakao,
musy, dania gotowe suche lub w płynie, zawierające głównie ryż, gotowe dania z ryżu, gotowe dania z makaronu, dania gotowe zawierające makaron, przetwory spożywcze na bazie ziaren, batony czekoladowe, batony zbożowe, batony lodowe, batony gotowe do spożycia
na bazie czekolady, batony z orzechów w karmelu, batony spożywcze na bazie zbóż, batony zbożowe i energetyczne, słodycze, słodycze zawierające owoce, słodycze czekoladowe, słodycze lodowe,
dropsy owocowe [słodycze], słodycze lodowe w postaci lizaków, wyroby cukiernicze z mrożonego jogurtu, lody, lody owocowe, sorbety,
pudding z kaszy manny, zboża przetworzone, napoje kawowe, napoje czekoladowe, napoje mrożone na bazie kawy, czekolady i/lub kakao, napoje z lodów, napoje czekoladowe z mlekiem, gotowe kakao
i napoje na bazie kakao, gotowa kawa i napoje na bazie kawy, napoje
gazowane na bazie kawy, kakao lub czekolady, napoje sporządzone
z herbaty, napoje na bazie herbaty z owocowymi dodatkami smakowymi, przetwory spożywcze na bazie słodu, 32 wody mineralne i gazowane oraz inne napoje bezalkoholowe, napoje owocowe i soki
owocowe, syropy i inne preparaty do produkcji napojów, napoje
owocowe niealkoholowe, napoje bezalkoholowe, soki i napoje warzywne, bezalkoholowe napoje gazowane, napoje wzbogacone dodatkowymi pierwiastkami śladowymi, napoje z dodatkiem witamin,
bezalkoholowe napoje niskokaloryczne, woda mineralna [napoje],
napoje izotoniczne, napoje owocowe, napoje dla sportowców, napoje energetyzujące, napoje energetyzujące zawierające kofeinę, napoje wzbogacone minerałami [nie do celów medycznych], napoje
instant, lemoniady, napoje na bazie owoców lub warzyw, Soki gazowane, soki owocowe, soki warzywne, smoothies, soki ze świeżych
owoców, owocowe nektary, bezalkoholowe, nektary owocowe, bezalkoholowe, syropy do produkcji lemoniady, syropy i inne preparaty
do produkcji napojów, 35 usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej,
w tym usługi sprzedaży za pomocą sklepu internetowego i usługi
sprzedaży wysyłkowej następujących towarów: przetwory warzywne, przetwory owocowe, przetwory owocowo-warzywne, dżemy,
ryby i przetwory rybne, przeciery warzywne, warzywa konserwowane, warzywa marynowane, warzywa suszone, warzywa gotowane,
warzywa w puszkach, cebula konserwowana, czosnek konserwowy,
fasolka konserwowa, groszek konserwowy, soczewica konserwowana, soja konserwowana spożywcza, pikle, sok pomidorowy do celów
kulinarnych, koncentraty i przeciery pomidorowe, ajvar [pasta z papryki, bakłażanów i czosnku], zupy, zupy jarzynowe, zupy i wywary,
ekstrakty mięsne, ekstrakty mięsne, zupy błyskawiczne, zupy w puszkach, zupy w proszku, zupy z makaronem, przetwory do zup jarzynowych, zupy (składniki do sporządzania-), kapusta kwaszona, kiszone
warzywa, kiszone warzywa [kimchi], korniszony, korniszony z jarzynami w occie, sałatki warzywne, miąższ owoców, mrożone owoce,
owoce konserwowane, owoce suszone, owoce w puszkach, sałatki
owocowe, pulpa owocowa, przecier jabłkowy, przekąski na bazie
owoców, skórki owocowe, oleje roślinne do celów spożywczych,
przetwory twarożkowe, gotowe dania warzywne, gotowe dania
z mięsa, gotowe dania składające się głównie z kotletów rybnych, warzyw, gotowanych jajek i bulionu (oden), batony organiczne na bazie
orzechów i ziaren, batony na bazie orzechów i nasion, batony spożywcze na bazie orzechów, batony spożywcze na bazie soi, napoje
przyrządzone z mleka lub zawierające mleko, napoje na bazie mleka
o smaku czekolady, mleko w proszku o różnych smakach do przyrządzania napojów, napoje na bazie mleka kokosowego, jogurty, jogurty smakowe, jogurt z mleka koziego, jogurty z dodatkiem płatków
zbożowych, zbóż, muesli, napoje z jogurtu, desery mleczne lub
na bazie mleka, desery jogurtowe, desery mleczno-owocowe, desery
mleczne z dodatkiem płatków zbożowych, zbóż, muesli, kawy, puddingi na bazie mleka, mleko ryżowe, napoje na bazie mleka orzechowego, napoje na bazie mleka migdałowego, napoje na bazie mleka
zawierające kawę, napoje na bazie mleka zawierające sok owocowy,
napoje na bazie mleka o smaku czekolady, napoje na bazie soi stosowane jako substytuty mleka, pasty do smarowania na bazie mleka
z niską zawartością tłuszczu, przekąski na bazie mleka, przyprawy,
marynaty zawierające przyprawy, przyprawy smakowe (sosy, marynaty), sosy (przyprawy), sosy słodkie, sosy pikantne, sosy do sałat i sa-
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łatek, sosy sałatkowe, sosy pomidorowe (przyprawy), sosy chrzanowe, sosy pomidorowe, chrzan (sos przyprawowy), musy owocowe
(sosy), keczup, majonezy, musztarda, ocet, pesto [sos], relish-sos
przyprawowy na bazie owoców lub warzyw, kapary, zioła konserwowane (przyprawy), mąka z roślin strączkowych do celów spożywczych, przetwory zbożowe do celów spożywczych, potrawy na bazie
mąki, cukier, miód, melasa (syrop), syrop kukurydziany, napoje na bazie kawy/herbaty/kakao, musy, dania gotowe suche lub w płynie, zawierające głównie ryż, gotowe dania z ryżu, gotowe dania z makaronu, dania gotowe zawierające makaron, przetwory spożywcze
na bazie ziaren, batony czekoladowe, batony zbożowe, batony lodowe, batony gotowe do spożycia na bazie czekolady, batony z orzechów w karmelu, batony spożywcze na bazie zbóż, batony zbożowe
i energetyczne, słodycze, słodycze zawierające owoce, słodycze czekoladowe, słodycze lodowe, dropsy owocowe [słodycze], słodycze
lodowe w postaci lizaków, wyroby cukiernicze z mrożonego jogurtu,
lody, lody owocowe, sorbety, pudding z kaszy manny, zboża przetworzone, napoje kawowe, napoje czekoladowe, napoje mrożone
na bazie kawy, czekolady i/lub kakao, napoje z lodów, napoje czekoladowe z mlekiem, gotowe kakao i napoje na bazie kakao, gotowa
kawa i napoje na bazie kawy, napoje gazowane na bazie kawy, kakao
lub czekolady, napoje sporządzone z herbaty, napoje na bazie herbaty z owocowymi dodatkami smakowymi, przetwory spożywcze
na bazie słodu, świeże i schładzane owoce i warzywa, produkty rolne, ogrodnicze i leśne, świeże grzyby, świeże zioła, wody mineralne
i gazowane oraz inne napoje bezalkoholowe, napoje owocowe i soki
owocowe, syropy i inne preparaty do produkcji napojów, napoje
owocowe niealkoholowe, napoje bezalkoholowe, soki i napoje warzywne, bezalkoholowe napoje gazowane, napoje wzbogacone dodatkowymi pierwiastkami śladowymi, napoje z dodatkiem witamin,
bezalkoholowe napoje niskokaloryczne, woda mineralna [napoje],
napoje izotoniczne, napoje owocowe, napoje dla sportowców, napoje energetyzujące, napoje energetyzujące zawierające kofeinę, napoje wzbogacone minerałami [nie do celów medycznych], napoje
instant, lemoniady, napoje na bazie owoców lub warzyw, soki gazowane, soki owocowe, soki warzywne, smoothies, soki ze świeżych
owoców, owocowe nektary, bezalkoholowe, nektary owocowe, bezalkoholowe, syropy do produkcji lemoniady, syropy i inne preparaty
do produkcji napojów.
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[kimchi], korniszony, korniszony z jarzynami w occie, sałatki warzywne, miąższ owoców, mrożone owoce, owoce konserwowane, owoce
suszone, owoce w puszkach, sałatki owocowe, pulpa owocowa, przecier jabłkowy, przekąski na bazie owoców, skórki owocowe, oleje roślinne do celów spożywczych, przetwory twarożkowe, gotowe dania
warzywne, gotowe dania z mięsa, gotowe dania składające się głównie z kotletów rybnych, warzyw, gotowanych jajek i bulionu (oden),
batony organiczne na bazie orzechów i ziaren, batony na bazie orzechów i nasion, batony spożywcze na bazie orzechów, batony spożywcze na bazie soi, napoje przyrządzone z mleka lub zawierające
mleko, napoje na bazie mleka o smaku czekolady, mleko w proszku
o różnych smakach do przyrządzania napojów, napoje na bazie mleka kokosowego, jogurty, jogurty smakowe, jogurt z mleka koziego,
jogurty z dodatkiem płatków zbożowych, zbóż, muesli, napoje z jogurtu, desery mleczne lub na bazie mleka, desery jogurtowe, desery
mleczno-owocowe, desery mleczne z dodatkiem płatków zbożowych, zbóż, muesli, kawy, puddingi na bazie mleka, mleko ryżowe,
napoje na bazie mleka orzechowego, napoje na bazie mleka migdałowego, napoje na bazie mleka zawierające kawę, napoje na bazie
mleka zawierające sok owocowy, napoje na bazie mleka o smaku
czekolady, napoje na bazie soi stosowane jako substytuty mleka,
pasty do smarowania na bazie mleka z niską zawartością tłuszczu,
przekąski na bazie mleka.

(111) 333648
(220) 2020 06 26
(210) 515291
(151) 2021 01 21
(441) 2020 09 28
(732) ZAWADZKI TOMASZ BRACIA ZAWADZCY, Józefosław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BRACIA ZAWADZCY
(540)

(111) 333647
(220) 2020 06 26
(210) 515289
(151) 2021 01 21
(441) 2020 09 28
(732) ZAWADZKI TOMASZ BRACIA ZAWADZCY, Józefosław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BRACIA ZAWADZCY
(540)

(531) 07.01.09, 25.01.09, 26.11.01, 27.05.01
(510), (511) 29 przetwory warzywne, przetwory owocowe, przetwory owocowo-warzywne, dżemy, ryby i przetwory rybne, przeciery
warzywne, warzywa konserwowane, warzywa marynowane, warzywa suszone, warzywa gotowane, warzywa w puszkach, cebula
konserwowana, czosnek konserwowy, fasolka konserwowa, groszek
konserwowy, soczewica konserwowana, soja konserwowana spożywcza, pikle, sok pomidorowy do celów kulinarnych, koncentraty
i przeciery pomidorowe, ajvar [pasta z papryki, bakłażanów i czosnku], zupy, zupy jarzynowe, zupy i wywary, ekstrakty mięsne, ekstrakty
mięsne, zupy błyskawiczne, zupy w puszkach, zupy w proszku, zupy
z makaronem, przetwory do zup jarzynowych, składniki do sporządzania zup, kapusta kwaszona, kiszone warzywa, kiszone warzywa

(591) brązowy, ciemnozielony, czarny, czerwony, zielony,
jasnożółty
(531) 25.01.09, 25.01.05, 26.01.01, 05.09.15, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 29 przetwory warzywne, przetwory owocowe, przetwory owocowo-warzywne, dżemy, ryby i przetwory rybne, przeciery
warzywne, warzywa konserwowane, warzywa marynowane, warzywa suszone, warzywa gotowane, warzywa w puszkach, cebula
konserwowana, czosnek konserwowy, fasolka konserwowa, groszek
konserwowy, soczewica konserwowana, soja konserwowana spożywcza, pikle, sok pomidorowy do celów kulinarnych, koncentraty
i przeciery pomidorowe, ajvar [pasta z papryki, bakłażanów i czosnku], zupy, zupy jarzynowe, zupy i wywary, ekstrakty mięsne, ekstrakty
mięsne, zupy błyskawiczne, zupy w puszkach, zupy w proszku, zupy
z makaronem, przetwory do zup jarzynowych, składniki do sporządzania zup, kapusta kwaszona, kiszone warzywa, kiszone warzywa
[kimchi], korniszony, korniszony z jarzynami w occie, sałatki warzywne, miąższ owoców, mrożone owoce, owoce konserwowane, owoce
suszone, owoce w puszkach, sałatki owocowe, pulpa owocowa, przecier jabłkowy, przekąski na bazie owoców, skórki owocowe, oleje roślinne do celów spożywczych, przetwory twarożkowe, gotowe dania
warzywne, gotowe dania z mięsa, gotowe dania składające się głównie z kotletów rybnych, warzyw, gotowanych jajek i bulionu (oden),
batony organiczne na bazie orzechów i ziaren, batony na bazie orze-

134

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

chów i nasion, batony spożywcze na bazie orzechów, batony spożywcze na bazie soi, napoje przyrządzone z mleka lub zawierające
mleko, napoje na bazie mleka o smaku czekolady, mleko w proszku
o różnych smakach do przyrządzania napojów, napoje na bazie mleka kokosowego, jogurty, jogurty smakowe, jogurt z mleka koziego,
jogurty z dodatkiem płatków zbożowych, zbóż, muesli, napoje z jogurtu, desery mleczne lub na bazie mleka, desery jogurtowe, desery
mleczno-owocowe, desery mleczne z dodatkiem płatków zbożowych, zbóż, muesli, kawy, puddingi na bazie mleka, mleko ryżowe,
napoje na bazie mleka orzechowego, napoje na bazie mleka migdałowego, napoje na bazie mleka zawierające kawę, napoje na bazie
mleka zawierające sok owocowy, napoje na bazie mleka o smaku
czekolady, napoje na bazie soi stosowane jako substytuty mleka,
pasty do smarowania na bazie mleka z niską zawartością tłuszczu,
przekąski na bazie mleka.

(111) 333649
(220) 2020 08 19
(210) 517279
(151) 2021 01 27
(441) 2020 10 12
(732) OLECH TOMASZ PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO
HANDLOWE PRYZMAT, Gdańsk (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PRYZMAT Wkład olejowy BIO
(540)

(591) brązowy, ciemnofioletowy, ciemnoniebieski,
ciemnopomarańczowy, czarny, czerwony, fioletowy,
pomarańczowy, jasnoczerwony, jasnofioletowy, jasnoniebieski,
jasnopomarańczowy, jasnoszary, jasnozielony, jasnożółty, zielony,
żółty, niebieski
(531) 01.15.05, 26.03.01, 27.05.01, 27.05.10, 29.01.15
(510), (511) 4 świece, znicze nagrobne, nieelektryczne.
(111) 333650
(220) 2018 06 04
(210) 486659
(151) 2019 01 09
(441) 2018 08 13
(732) FUNDACJA IM. BRATA ALBETRA, Radwanowice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FUNDACJA IM. BRATA ALBERTA ‚’Być dobrym jak chleb’’
(540)

(591) brązowy, biały
(531) 02.07.11, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 36 zbiórki funduszy na cele dobroczynne, organizowanie funduszy na cele dobroczynne, pomoc finansowa, gromadzenie
funduszy na cele charytatywne za pomocą imprez rozrywkowych,
gromadzenie funduszy na cele charytatywne poprzez sprzedaż
znaczków charytatywnych, organizacja zbiórek charytatywnych,
organizowanie akcji zbierania funduszy w celu wspomagania badań
i procedur medycznych na rzecz osób będących w potrzebie, organizacja zbiórek, organizowanie zbierania funduszy, organizowanie
zbiórek charytatywnych [na rzecz osób trzecich], organizowanie
zbiórek finansowych, pozyskiwanie finansowania dla projektów
sportowych, kulturalnych i rozrywkowych, pozyskiwanie funduszy
na projekty humanitarne, przydzielanie dotacji pieniężnych dla organizacji charytatywnych, usługi funduszu dobroczynnego, usługi
gromadzenia funduszy na cele charytatywne dla dzieci potrzebujących, usługi zbierania funduszy na cele dobroczynne, zbiórki fundu-
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szy na cele charytatywne, zbieranie funduszy, 39 usługi transportu
osób niepełnosprawnych, usługi w zakresie transportu i wycieczek
dla osób niepełnosprawnych, zapewnienie transportu osobom starszym lub niepełnosprawnym [usługi charytatywne], zapewnianie
transportu drogowego osobom w podeszłym wieku, 41 zapewnianie instruktażu dla niepełnosprawnych, imprezy kulturalne, informacje dotyczące działalności kulturalnej, kursy szkoleniowe z zakresu
zdrowia, medyczne usługi edukacyjne, obozy letnie [rozrywka i edukacja], organizacja aktywności edukacyjnych na obozach letnich,
organizacja aktywności kulturalnych na obozach letnich, organizacja aktywności sportowych na obozach letnich, organizacja imprez
rozrywkowych, organizacja seminariów, organizacja warsztatów i seminariów, organizacja wystaw w celach edukacyjnych, organizacja
wystaw w celach szkoleniowych, organizacja zajęć, organizowanie
grupowych zajęć rekreacyjnych, organizowanie i przeprowadzanie
zajęć dla niewielkiej grupy uczniów, organizowanie społecznych
imprez sportowych i kulturalnych, organizowanie spotkań i konferencji, organizowanie szkoleń w dziedzinie opieki zdrowotnej i żywienia, świadczenie usług sportowych i rekreacyjnych, świadczenie usług rozrywkowych dla dzieci, świadczenie usług w dziedzinie
rekreacji, usługi rekreacyjne dla osób starszych, usługi rozrywkowe
w postaci organizacji społecznych imprez rozrywkowych, zapewnianie kursów dokształcających i doszkalających, zapewnianie kursów
edukacyjnych, zapewnianie szkoleń, kształcenia i nauczania, organizowanie festiwali, publikowanie książek, zapewnianie infrastruktury rekreacyjnej i wypoczynkowej, usługi edukacyjne świadczone
przez placówki wypoczynkowe, 43 centra opieki nad dziećmi, domy
dla ludzi starszych [emerytura], domy opieki dla osób w podeszłym
wieku, dostarczanie posiłków dla osób bezdomnych lub w trudnej sytuacji życiowej, dostarczanie posiłków do bezpośredniego
spożycia, dostarczanie żywności osobom potrzebującym [usługi
charytatywne], obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem,
produktami i transportem, ośrodki opieki dziennej, placówki opieki
dziennej nad przedszkolakami i małymi dziećmi, przygotowywanie
i zaopatrywanie w żywność i napoje do bezpośredniego spożycia,
przygotowywanie posiłków i napojów, serwowanie jedzenia i napojów, tymczasowe zakwaterowanie, udostępnianie zakwaterowania tymczasowego, usługi charytatywne, mianowicie zapewnianie
tymczasowego zakwaterowania, usługi charytatywne, mianowicie
dostarczanie jedzenia osobom potrzebującym, usługi charytatywne,
mianowicie zapewnianie kateringu w zakresie jedzenie i picia, usługi domów opieki dla osób w podeszłym wieku, usługi kateringowe
dla domów opieki, usługi kateringowe dla domów spokojnej starości, usługi w zakresie ośrodków opieki dziennej, usługi zapewniania
schronisk w nagłych wypadkach [zapewnianie zakwaterowania tymczasowego], zapewnianie opieki nad dziećmi po szkole, zapewnianie
opieki przed szkołą, zapewnianie zakwaterowania tymczasowego
w pensjonatach, zapewnianie zaplecza mieszkalnego w ramach
opieki społecznej [tymczasowe zakwaterowanie], żłobki, ośrodki
opieki dziennej i domy opieki dla osób starszych, żłobki i ośrodki
opieki dziennej, 44 doradztwo dotyczące opieki nad osobami starszymi [w zakresie zdrowia], doradztwo dotyczące psychologicznego
leczenia dolegliwości medycznych, doradztwo dotyczące psychologicznego łagodzenia dolegliwości medycznych, doradztwo medyczne w zakresie wybierania odpowiednich wózków inwalidzkich,
krzeseł toaletowych, podnośników dla osób niepełnosprawnych,
balkoników do chodzenia i łóżek, doradztwo w zakresie potrzeb medycznych osób starszych, konsultacje medyczne, opieka medyczna
i analizy związane z leczeniem pacjenta, opieka medyczna i zdrowotna, organizowanie zakwaterowania w domach dla rekonwalescentów, organizowanie zakwaterowania w domach spokojnej starości,
porady medyczne dla osób niepełnosprawnych, świadczenie usług
przez domy opieki nad starszymi ludźmi, udostępnianie sprzętu
i obiektów do ćwiczeń fizycznych do celów rehabilitacji zdrowotnej,
usługi charytatywne, mianowicie świadczenie usług medycznych dla
osób potrzebujących, usługi charytatywne, mianowicie świadczenie
usług medycznych, usługi domów opieki, usługi doradztwa medycznego świadczone przez domy opieki, usługi leczenia medycznego
świadczone przez domy opieki, usługi opieki nad pacjentami hospitalizowanymi i dochodzącymi, usługi w zakresie terapii zajęciowej,
usługi w zakresie zorganizowanej opieki zdrowotnej, zapewnianie
obiektów i sprzętu długoterminowej opieki, 45 doardztwo duchowe,
dostarczanie obuwia osobom potrzebującym [usługi charytatywne],
dostarczanie odzieży dla osób w potrzebie [usługi charytatywne],
opieka nad dziećmi pod nieobecność rodziców, świadczenie usług
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w zakresie osobistego wsparcia dla rodzin pacjentów cierpiących
na choroby zagrażające życiu, usługi dotrzymywania towarzystwa
osobom starszym i niepełnosprawnym, usługi w zakresie opieki,
usługi w zakresie opieki nad dziećmi pod nieobecność rodziców.

(111) 333651
(220) 2020 04 08
(210) 512399
(151) 2020 10 27
(441) 2020 07 13
(732) KRAKOWSKA TAMARA DONNA MODA, Nowa Wola (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DONNA MODA
(540)

(591) czarny, czerwony
(531) 29.01.12, 27.05.01, 02.09.01
(510), (511) 18 aktówki, bagaż, baty, bicze, bigle do torebek, błona
z jelit zwierzęcych, chlebaki, chomąta dla koni, czapraki pod siodła
końskie, czekany, derki na konie, druty parasoli przeciwsłonecznych
i przeciwdeszczowych, dyscyplina dziewięciorzemienna [bicz], etui
na karty (portfele], etui na karty kredytowe (portfele), etui na klucze, etykiety skórzane, gumowe części do strzemion, imitacje skóry,
kagańce, kije trekkingowe, klapy na oczy dla koni [uprząż], koperty
ze skóry do pakowania, kosmetyczki bez wyposażenia, kółka do parasoli, krupony [części skór], kufry bagażowe, laski do parasoli, laski,
kijki marszowe i trekkingowe, lasko-krzesełka, moleskin (imitacja
skóry], myśliwskie worki [akcesoria do polowań], nagłówki uprzęży,
nakolanniki dla koni, nosidełka dla niemowląt do noszenia na ciele, obroże dla zwierząt, okładziny do mebli ze skóry, okrycia dla
zwierząt, organizery podróżne przystosowane do bagażu, osprzęt
do uprzęży, parasole, paski do ekwipunku wojskowego, paski pod
brodę skórzane, paski skórzane [inne niż odzież], plecaki, podkowy
końskie, podróżne torby na ubranie, pojemniki na wizytówki, pokrowce na parasole, pokrowce skórzane na sprężyny, portmonetki
z siatki oczkowej, postronki do uprzęży, przeciwsłoneczne parasole,
przywieszki do bagażu, pudełka z fibry, pudełka ze skóry lub ze skóry
wtórnej, pudła skórzane na kapelusze, pusla, puśliska, randsels (japońskie tornistry szkolne), rączki do parasoli, rączki walizek, rzemienie, rzemienie [rymarstwo], rzemyki do łyżew, sakwy, siodła do jazdy
konnej, skóra kozia, skóra kozia inna niż do czyszczenia, skóra surowa
lub półprzetworzona, skóra wtórna, skóry bydlęce, skóry zwierzęce,
skórzane pasy na ramię, skórzane smycze, strzemiona, szelki do prowadzenia dzieci, szkielety do parasoli przeciwdeszczowych lub przeciwsłonecznych, sznurkowe siatki na zakupy, sznurówki skórzane,
sztuczna skóra, teczki konferencyjne, teczki na nuty, tefilin [filakterie], terlica [szkielet siodła], torby, torby alpinistyczne, torby gimnastyczne, torby na narzędzia (puste), torby na zakupy, torby na zakupy
na kółkach, torby plażowe, torby szkolne [z paskiem na ramię], torby
turystyczne, torebki, tręzla (uzda), uchwyty do noszenia toreb z zakupami, uchwyty lasek spacerowych, uprzęże, uzdy [uprząż], walizki, walizki z kółkami, walizki z napędem elektrycznym, wędzidła dla
zwierząt [uprząż], worki na obrok, wykończenia i dekoracje ze skóry
do mebli, wyprawione skóry, wyroby rymarskie, zapięcia do siodeł,
zawory, wentyle ze skóry, zestawy podróżne [wyroby skórzane], 25
alby, antypoślizgowe akcesoria do obuwia, bandany na szyję, berety,
bielizna osobista, bielizna wchłaniająca pot, biustonosze, biustonosze samonośne, boa na szyję, body [bielizna], bokserki, botki, bryczesy, buty narciarskie, buty sportowe, buty sznurowane, buty za kostkę,
cholewki do obuwia, chustki na głowę, cylindry [kapelusze], czapki
jako nakrycia głowy, czepki kąpielowe, czepki pod prysznic, czubki
do butów, daszki do czapek, daszki jako nakrycia głowy, długie luźne stroje, dzianina [odzież], espadryle buty lub sandały, etole [futra],
fartuchy (odzież], fulary [ozdobne krawaty], futra [odzież], gabardyna
[odzież], garnitury, getry [ochraniacze] zakładane na buty, gorsety,
gorsety [bielizna damska], gorsy koszul, halki [bielizna], halki, półhalki, kalosze [wkładane na obuwie], kamizelki, kamizelki dla rybaków,
kapelusze papierowe [odzież], kaptury [odzież], karczki koszul, kąpielówki, kieszenie do odzieży, kimona, kimona do karate, kołnierzyki
przypinane, kombinezony, kombinezony [odzież], kombinezony
piankowe dla narciarzy wodnych, korki do butów piłkarskich, kostiumy kąpielowe, koszule, koszule z krótkimi rękawami, koszulki typu
rashguard do sportów wodnych, chroniące przed promieniowaniem
UV, koszulki z krótkim rękawem, krótkie haleczki na ramiączkach,
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kurtki, kurtki [odzież], kurtki z kapturem chroniące przed zimnem
i wiatrem, kwefy, podwiki, legginsy, liberie, majtki, majtki damskie,
majtki dziecięce [odzież], manipularze [liturgia], mankiety, mantyle,
maski na oczy do spania, męskie apaszki, mitry [nakrycia głowy],
mufki [odzież], mundury, mycki, piuski, nakrycia głowy, napiętki
do obuwia, narzutki na ramiona, nauszniki [odzież], obuwie, obuwie
gimnastyczne, obuwie piłkarskie, obuwie plażowe, obuwie wykonane z drewna, ocieplacze, odzież, odzież dla kierowców samochodowych, odzież dla rowerzystów, odzież gimnastyczna, odzież gotowa,
odzież haftowana, odzież papierowa, odzież z diodami elektroluminescencyjnymi LED, odzież z imitacji skóry, odzież z lateksu, odzież
zawierająca substancje odchudzające, odzież ze skóry, ogrzewacze
stóp, nieelektryczne, okrycia wierzchnie [odzież], okucia metalowe
do obuwia, opaski na głowę, ornaty, osłonki na obcasy, palta, pantofle domowe, pantofle kąpielowe, paski [odzież], pasy do obuwia
łączące podeszwę z cholewką [obuwie pasowe], pasy do przechowywania pieniędzy [odzież], pasy elastyczne wyszczuplające [bielizna],
pelerynki, peleryny fryzjerskie, pelisy, pięty do pończoch, pikowane
kurtki [odzież], piżamy, płaszcze kąpielowe, podeszwy butów, podkoszulki bez rękawów, podkoszulki sportowe, podszewki gotowe [część
garderoby], podwiązki, podwiązki do skarpetek, poncza, pończochy,
pończochy wchłaniające pot, poszetki, potniki, pulowery, rajstopy,
rękawice narciarskie, rękawiczki, rękawiczki bez palców, rękawiczki
z jednym palcem, sandały, sandały kąpielowe, sari, sarongi, skarpetki, skarpetki wchłaniające pot, spódnice, spódnico-spodenki, stroje
do judo, stroje na maskaradę, stroje plażowe, stroje przeciwdeszczowe, sukienka na szelkach do noszenia na bluzkę, swetry, szale, szaliki,
szaliki rurkowe (kominy) na szyję, szarfy [do ubrania], szkielety kapeluszy, szlafroki, śliniaki niepapierowe, śliniaki, z rękawami, nie z papieru, taśmy do spodni pod stopy, togi, trykoty [ubrania], turbany,
walonki [buty filcowe], woalki, welony [odzież], wyprawki dziecięce
[odzież], wyroby pończosznicze.

(111) 333652
(220) 2020 04 14
(210) 512446
(151) 2020 10 15
(441) 2020 06 08
(732) JANKIEWICZ MARCIN, Wrocław (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Gravel Masters
(510), (511) 41 organizowanie rajdów samochodowych, konkursów
motoryzacyjnych, wyścigów samochodowych po trasach na drogach publicznych, prywatnych, torach.
(111) 333653
(220) 2020 04 09
(151) 2020 10 14
(441) 2020 06 01
(732) GGT CZ, a.s., Jihlava (CZ)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GG GGT OMERTA
(540)

(210) 512447

(591) jasnofioletowy, czarny, biały, ciemnoczerwony, złoty
(531) 02.01.01, 02.01.23, 26.04.01, 26.04.14, 26.04.02, 26.04.18,
27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 34 artykuły i akcesoria dla palaczy, mianowicie: gilzy i tutki papierosowe, filtry do wyrobów tytoniowych, zapałki.
(111) 333654
(220) 2020 04 09
(210) 512449
(151) 2020 10 14
(441) 2020 06 15
(732) INPOST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Kraków (PL)
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(540) (znak słowno-graficzny)
(540) InPost mobile
(540)

(732) JUROSZEK EWELINA DOMINIKA, Gdynia (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) HEVENA BEAUTY
(540)

(591) żółty, czarny
(531) 01.03.01, 27.05.01, 29.01.12
(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, aplikacje
mobilne, urządzenia i przyrządy do geolokalizacji, 35 wynajmowanie
powierzchni reklamowej, usługi w zakresie kolportażu materiałów
reklamowych, usługi rozpowszechniania ogłoszeń reklamowych,
usługi publikowania tekstów reklamowych, 38 elektroniczne przesyłanie danych, usługi przesyłania danych, przesyłanie danych za pomocą telekomunikacji, usługi przesyłania danych za pomocą hasła
lub kodu dostępu, usługi w zakresie elektronicznej transmisji informacji, zapewnienie dostępu do platform internetowych związanych
z nadawaniem, przesyłaniem i odbiorem korespondencji i przesyłek,
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) 333655
(220) 2020 04 10
(210) 512451
(151) 2020 10 12
(441) 2020 06 15
(732) A.B.C. FAMILY MED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sopot (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) A.B.C. Family Med +
(540)

(591) niebieski, ciemnoniebieski, biały
(531) 26.01.02, 24.17.05, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 44 opieka zdrowotna, prowadzenie gabinetów, lekarskich różnych specjalności, porady lekarskie, leczenie, badania i terapia psychologiczna, profilaktyka i inne usługi w szeroko rozumianym pojęciu ochrony zdrowia, usługi w zakresie medycyny pracy,
medyczna opieka pielęgniarska.
(111) 333656
(220) 2020 04 10
(210) 512452
(151) 2020 10 12
(441) 2020 06 15
(732) VITADIET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Łódź (PL)
(540) (znak słowny)
(540) AKAVIT
(510), (511) 5 suplementy diety dla ludzi, produkty farmaceutyczne,
wyroby medyczne do celów leczniczych w postaci tabletek, kapsułek, proszków, płynów, żeli, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego.
(111) 333657
(151) 2020 10 14

(220) 2020 04 10
(441) 2020 06 15
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(210) 512453

(591) czarny, złoty
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 sprzedaż detaliczna środków farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych oraz zaopatrzenia medycznego, 44 chirurgia
plastyczna, depilacja woskiem, fryzjerstwo, implantacja, wszczepianie
włosów, manicure, masaż, przekłuwanie ciała, salony piękności, usługi
wizażystów, wypożyczanie sprzętu medycznego, aromaterapia, usługi
medycyny alternatywnej, usługi klinik medycznych.
(111) 333658
(220) 2020 04 10
(151) 2020 10 14
(441) 2020 06 15
(732) MUZEUM SOPOTU, Sopot (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Sopot Plast
(540)

(210) 512454

(531) 27.05.01
(510), (511) 35 reklama, impresariat w działalności artystycznej,
usługi w zakresie opracowania graficznego do celów reklamowych,
projektowanie materiałów reklamowych, marketing ukierunkowany,
41 organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie kongresów, informacja o edukacji, informacja o imprezach
rozrywkowych, organizowanie wystaw w celach kulturalnych lub
edukacyjnych, usługi muzeów w zakresie wystaw, organizowanie
i prowadzenie seminariów, organizowanie i prowadzenie sympozjów, organizowanie i prowadzenie warsztatów, szkoleń, organizowanie widowisk-impresariat, usługi reporterskie.
(111) 333659
(220) 2020 04 10
(210) 512461
(151) 2020 10 14
(441) 2020 06 15
(732) ROSIK DAWID DM STYLE, Golub-Dobrzyń (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) STREFA FIRAN
(540)

(591) czarny, różowy, biały
(531) 26.04.01, 26.04.16, 09.01.11, 09.01.20, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 usługi sprzedaży hurtowej w zakresie firan, usługi
sprzedaży detalicznej w zakresie firan, usługi sprzedaży hurtowej
w zakresie pościeli, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie pościeli, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie obrusów, usługi sprzedaży
detalicznej w zakresie obrusów, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie zasłon, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie zasłon, usługi
sprzedaży hurtowej w zakresie firan z gipiurą, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie firan z gipiurą, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie firan z woalu, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie firan
z woalu, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie dodatków do firan,
usługi sprzedaży detalicznej w zakresie dodatków do firan, usługi
sprzedaży hurtowej w zakresie ręczników, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie ręczników.
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(111) 333660
(220) 2020 04 10
(210) 512462
(151) 2020 10 12
(441) 2020 06 08
(732) NATURALCROP POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) K MAXXX 56
(540)

(591) zielony, biały
(531) 25.05.01, 26.11.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 1 nawozy, nawozy chemiczne, nieorganiczne nawozy,
płynne nawozy, nawozy azotowe, fosforany [nawozy], syntetyczne
nawozy, nawozy organiczne, nawozy naturalne, nawozy złożone, nawozy i użyźniacze, nawozy do gleby, nawozy dla rolnictwa, nawozy
mieszane, nawozy potasowe, nawozy biologiczne, nawozy morskie,
nawozy mineralne, nawozy hydroponiczne, gleba próchnicza, sole
[nawozy], superfosfaty [nawozy], nawozy, nawozy do trawników, nawozy do trawy, nawozy zawierające przeciwutleniacze, potas kalcynowany [nawozy], nawozy z trocin, nawozy użyźniające glebę, rolnictwo (nawozy dla-), biologiczne nawozy azotowe, nawozy do użytku
domowego, nawozy z mączki rybnej, nawozy bez zawartości chloru,
nawozy z dodatkiem mikroorganizmów, nawozy zawierające związki azotu, chemicznie zmienione nawozy złożone, nawozy do roślin
doniczkowych, użyźnianie gleby (nawozy do-), kompost z przegniłych liści [nawozy], środki do nawożenia ogrodu [nawozy], nawozy
do trawy lub terenów trawiastych, nawozy naturalne wykonane
ze składników morskich, nawozy zawierające azot i magnez (Mg),
nawozy do gleby i ziemi doniczkowej, nawozy dla rolnictwa z alg
morskich, nawozy z dużą ilością substancji odżywczych, nawozy
sztuczne do użytku w rolnictwie, nawozy biologiczne stosowane
do uzdatniania gleby, nawozy biologiczne stosowane do obróbki
nasion, kompost, obornik, nawozy, ekstrakty z wodorostów do użytku jako nawozy, nawozy uzyskane metodą przetwarzania odpadów
przez dżdżownice, nawozy o kontrolowanym uwalnianiu składników dla ogrodnictwa, substancje chelatowe do użytku jako nawozy
do listowia roślin, substancje odżywcze [nawozy] w płynnej formie
do użytku w rolnictwie, nawozy i produkty chemiczne przeznaczone dla rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa, mieszanki substancji chemicznych i materiałów naturalnych do użytku jako nawozy ogrodnicze, mieszanki substancji chemicznych i materiałów naturalnych
do wykorzystania jako nawozy rolnicze, kultury mikroorganizmów
inne niż do celów medycznych lub weterynaryjnych, środki chemiczne dla rolnictwa z wyjątkiem fungicydów oraz herbicydów oraz insektycydów oraz środków przeciw pasożytom, podłoża hodowlane,
nawozy i środki chemiczne do użytku w rolnictwie, ogrodnictwie i leśnictwie, preparaty do nawożenia, środki chemiczne dla rolnictwa,
środki chemiczne stosowane w ogrodnictwie, hormony do przyspieszania dojrzewania owoców i warzyw, preparaty do nawożenia
gleby, preparaty do nawożenia pogłównego [humus] do trawników,
preparaty do nawożenia pogłównego do trawników, humus, pokrycia humusowe, gleba do upraw, preparaty z mikroelementów dla
roślin, kultury mikroorganizmów do celów przemysłowych, środki
do ochrony nasion, preparaty do regulacji wzrostu roślin, preparaty
chemiczne do użyźniania gleby, mineralne preparaty do użyźniania
gleby, chemiczne preparaty do uzdatniania gleby, chemiczne preparaty do wzbogacania gleby, preparaty chemiczne do stabilizowania
gleby, preparaty chemiczne do obróbki gleby, środki poprawiające
glebę [inne niż wyjaławiające], środki poprawiające kondycję gleby,
środki poprawiające kondycję gleby do użytku ogrodniczego, środki poprawiające kondycję gleby do użytku rolniczego, preparaty
poprawiające kondycję gleby, użyźnianie gleby (preparaty do-), nawożenie gleby (preparaty do-), substancje do poprawy stanu gleby,
polepszacze do gleby, preparaty do odżywiania gleby, dodatki chemiczne do gleby, substancje do uzdatniania gleby, środki do uzdatniania gleby do celów ogrodniczych, środki do uzdatniania gleby
do celów rolniczych, środki do uzdatniania gleby do podawania
do gleby przygotowanej do siewu nasion [inne niż wyjaławiające],
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preparaty chemiczne do użyźniania gleby [inne niż sterylizujące],
środki do uzdatniania gleby do zwiększania wzrostu produktów rolnych, środki do uzdatniania gleby do zwiększania wzrostu produktów ogrodowych.

(111) 333661
(220) 2020 04 10
(210) 512469
(151) 2020 10 14
(441) 2020 06 08
(732) ARKUSZEWSKI MICHAŁ BART’S BURGER & BAR, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Bart’s BURGER&BAR
(510), (511) 43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, usługi barowe, bary szybkiej obsługi, kafeterie, restauracje, restauracje samoobsługowe, stołówki, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem,
produktami i transportem, wynajmowanie sal na posiedzenia, usługi
cateringowe, usługi gastronomiczne, snack bary, restauracje, przygotowywanie żywności na wynos.
(111) 333662
(220) 2020 04 10
(210) 512473
(151) 2020 10 14
(441) 2020 06 08
(732) GRUPA ŻYWIEC SPÓŁKA AKCYJNA, Żywiec (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) NASZE BROWARY
(540)

(531) 01.17.11, 14.01.18, 27.05.01
(510), (511) 6 metalowe kapsle do butelek, puszki metalowe, beczki
metalowe, stojaki do beczek metalowe, metalowe krany do beczek
do piwa, 11 lodówki, lodówko-zamrażarki, przenośne lodówki, 16
chorągiewki papierowe, dekoracje z papieru [flagi], girlandy papierowe, papierowe podkładki na stół, papierowe podstawki, papierowe podstawki pod szklanki, plakaty z papieru, podkładki pod kufle
do piwa, proporczyki z papieru, transparenty z papieru, bloczki
do notowania, pudełka kartonowe na drobne upominki, szyldy reklamowe z papieru lub kartonu, afisze, plakaty, banery wystawowe
wykonane z kartonu, banery wystawowe z papieru, broszury, druki
handlowe, drukowane emblematy, drukowane etykiety papierowe,
drukowane komunikaty prasowe, drukowane materiały ilustracyjne, drukowane papierowe tablice reklamowe, drukowany materiał promocyjny, kalendarze, katalogi, naklejki, plakaty reklamowe,
pocztówki, publikacje reklamowe, reklamowe znaki papierowe,
reklamowe znaki z tektury, reklamy drukowane, szyldy reklamowe
z papieru lub kartonu, tablice reklamowe z kartonu, tablice reklamowe z tektury, terminarze, ulotki, opakowania kartonowe, karty menu,
20 beczki niemetalowe, stojaki na beczki, niemetalowe, butelki (kapsle do-) niemetalowe, butelki (zamknięcia do-) niemetalowe, krany
niemetalowe do beczek, skrzynki na butelki [inne niż metalowe],
balony reklamowe, drewniane szyldy, elementy wystawowe do witryn, meble do eksponowania towarów, meble sklepowe, mobilne
wyświetlacze, niemetalowe przenośne stoiska wystawowe, niemetalowe wyposażenie sklepów, obiekty nadmuchiwane powietrzem
do reklamy, szyldy reklamowe z drewna lub tworzyw sztucznych, tablice reklamowe, urządzenia do ekspozycji plakatów, witryny, meble
będące wyposażeniem barów, piwiarni i ogródków piwnych, stojaki
na parasole, standy wystawowe, tace do podawania, nie z metali
szlachetnych, 21 szklanki, kieliszki, naczynia do picia i akcesoria barowe, serwetniki, pojemniki kuchenne, pojemniki na lód, pojemniki
do napojów, pojemniki do schładzania [nieelektryczne], przenośne
pojemniki chłodnicze (nieelektryczne-), lodówki turystyczne, przenośne lodówki, podkładki pod szklanki, nie z papieru i nie z materiałów tekstylnych, 32 piwo i produkty piwowarskie, napoje bezalkoholowe, bezalkoholowe preparaty do produkcji napojów, 35 usługi
reklamowe, marketingowe i promocyjne, organizowanie imprez, wystaw, targów i pokazów do celów handlowych, promocyjnych i reklamowych, udzielanie informacji rynkowej w odniesieniu do produktów konsumpcyjnych, udzielanie informacji handlowych, udzielanie
informacji związanych z reklamą.
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(111) 333663
(220) 2020 04 10
(210) 512475
(151) 2020 10 14
(441) 2020 06 08
(732) GRUPA ŻYWIEC SPÓŁKA AKCYJNA, Żywiec (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LOKALNIE WARZONE
(540)

(531) 24.17.24, 14.01.18, 27.05.01
(510), (511) 6 metalowe kapsle do butelek, puszki metalowe, beczki
metalowe, stojaki do beczek metalowe, metalowe krany do beczek
do piwa, 11 lodówki, lodówko-zamrażarki, przenośne lodówki, 16
chorągiewki papierowe, dekoracje z papieru [flagi], girlandy papierowe, papierowe podkładki na stół, papierowe podstawki, papierowe podstawki pod szklanki, plakaty z papieru, podkładki pod kufle
do piwa, proporczyki z papieru, transparenty z papieru, bloczki
do notowania, pudełka kartonowe na drobne upominki, szyldy reklamowe z papieru lub kartonu, afisze, plakaty, banery wystawowe
wykonane z kartonu, banery wystawowe z papieru, broszury, druki
handlowe, drukowane emblematy, drukowane etykiety papierowe,
drukowane komunikaty prasowe, drukowane materiały ilustracyjne, drukowane papierowe tablice reklamowe, drukowany materiał promocyjny, kalendarze, katalogi, naklejki, plakaty reklamowe,
pocztówki, publikacje reklamowe, reklamowe znaki papierowe,
reklamowe znaki z tektury, reklamy drukowane, szyldy reklamowe
z papieru lub kartonu, tablice reklamowe z kartonu, tablice reklamowe z tektury, terminarze, ulotki, opakowania kartonowe, karty menu,
20 beczki niemetalowe, stojaki na beczki, niemetalowe, butelki (kapsle do-) niemetalowe, butelki (zamknięcia do-) niemetalowe, krany
niemetalowe do beczek, skrzynki na butelki [inne niż metalowe],
balony reklamowe, drewniane szyldy, elementy wystawowe do witryn, meble do eksponowania towarów, meble sklepowe, mobilne
wyświetlacze, niemetalowe przenośne stoiska wystawowe, niemetalowe wyposażenie sklepów, obiekty nadmuchiwane powietrzem
do reklamy, szyldy reklamowe z drewna lub tworzyw sztucznych, tablice reklamowe, urządzenia do ekspozycji plakatów, witryny, meble
będące wyposażeniem barów, piwiarni i ogródków piwnych, stojaki
na parasole, standy wystawowe, tace do podawania, nie z metali
szlachetnych, 21 szklanki, kieliszki, naczynia do picia i akcesoria barowe, serwetniki, pojemniki kuchenne, pojemniki na lód, pojemniki
do napojów, pojemniki do schładzania [nieelektryczne], przenośne
pojemniki chłodnicze (nieelektryczne-), lodówki turystyczne, przenośne lodówki, podkładki pod szklanki, nie z papieru i nie z materiałów tekstylnych, 32 piwo i produkty piwowarskie, napoje bezalkoholowe, bezalkoholowe preparaty do produkcji napojów, 35 usługi
reklamowe, marketingowe i promocyjne, organizowanie imprez, wystaw, targów i pokazów do celów handlowych, promocyjnych i reklamowych, udzielanie informacji rynkowej w odniesieniu do produktów konsumpcyjnych, udzielanie informacji handlowych, udzielanie
informacji związanych z reklamą.
(111) 333664
(220) 2020 04 14
(151) 2020 10 14
(441) 2020 06 08
(732) HYGIENIKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lubliniec (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) 9K WE CARE.
(540)

(591) jasnoniebieski
(531) 05.05.16, 01.15.15, 27.05.01, 29.01.04

(210) 512476
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(510), (511) 9 maski ochronne, maski ochronne przed zanieczyszczeniem do ochrony układu oddechowego, maski do oddychania, maski
do oddychania, inne niż do sztucznego oddychania, maski przeciwpyłowe, rękawice do celów przemysłowych do ochrony przed urazami, rękawice do ochrony przed wypadkami, rękawice do ochrony
przed wypadkami lub urazami, jednorazowe rękawiczki do użytku laboratoryjnego, jednorazowe rękawiczki lateksowe do użytku laboratoryjnego, jednorazowe rękawiczki z tworzyw sztucznych do użytku
laboratoryjnego, 21 rękawice do czyszczenia do użytku domowego,
rękawice bawełniane do celów domowych, rękawice do czyszczenia
wykonane z tkaniny, rękawice do prac domowych z tworzyw sztucznych, rękawice do użytku domowego, rękawice gumowe do użytku
domowego, 28 maski papierowe, maski osłaniające twarz, do użytku
sportowego.

(111) 333665
(220) 2020 04 10
(151) 2020 10 09
(441) 2020 06 15
(732)		
MR WALLET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rybnik (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) mr Wallet BIURO RACHUNKOWE
(540)

(210) 512479

(591) szary, złoty
(531) 27.05.01, 10.03.08, 29.01.12
(510), (511) 35 rachunkowość, zarządzanie rachunkowością, zarządzanie rachunkami firm, doradztwo podatkowe, 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 rolniczych, księgowość, skomputeryzowana księgowość, księgowanie kosztów, prowadzenie księgowości przedsiębiorstwa, usługi księgowe związane ze ściąganiem należności, 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,
usługi doradztwa biznesowego, doradztwo biznesowe dotyczące
finansowania rozwoju, doradztwo w zakresie efektywności biznesowej, doradztwo w zakresie analizy biznesowej, doradztwo w zakresie
zarządzania biznesowego i organizacji przedsiębiorstw.
(111) 333666
(220) 2016 01 28
(210) 451752
(151) 2020 11 27
(441) 2016 05 09
(732) KUBARA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Częstochowa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) OTRĘBUSIE
(510), (511) 30 ciastka, ciasta, wyroby z zastosowaniem czekolady.
(111) 333667
(220) 2016 02 18
(210) 452460
(151) 2020 11 13
(441) 2016 05 23
(732) JAKUBOWSKI MICHAŁ, Turawa-Marszałki (PL)
(540) (znak słowny)
(540) WISDOMM
(510), (511) 9 aparaty i przyrządy łącznościowe i telekomunikacyjne,
aparaty i przyrządy elektryczne i elektroniczne, 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
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do przenoszenia danych, dyski, taśmy i drutowe pamięci magnetyczne wszystkie będące magnetycznymi nośnikami danych, karty
magnetyczne czyste i z zapisem, publikacje elektroniczne (ściągalne)
dostarczane w trybie on-line z komputerowej bazy danych lub z Internetu urządzenia telekomunikacyjne (w tym modemy) umożliwiające połączenie z bazami danych i z Internetem, moduły ładowalne
z muzyką w formie cyfrowej (ściągalne) dostarczane z komputerowej
bazy danych lub z Internetu, moduły ładowalne z muzyką w formie
cyfrowej dostarczane z plików MP3, MP4, odtwarzacze plików MP3,
MP4, nadajniki i odbiorniki satelitarne, przewody drutowe elektryczne i kable elektryczne, druty rezystancyjne, elektrody, 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 telefonów przenośnych oraz wyposażenia i akcesoriów telefonicznych, 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 (inne niż do monitorowania in-vivo), aparaty radiowe, elektryczne aparaty i przyrządy
sterujące, testujące (inne niż do testowania in-vivo), 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, 35 usługi reklamowe, usługi promocyjne w dziedzinie biznesu, usługi w zakresie zarządzania firmami,
usługi w zakresie administrowania firmami, organizacja i zarządzanie
planami bodźców i lojalności handlowej, usługi informacyjne dotyczące biznesu, usługi administracyjne dotyczące przygotowywania
i organizowania sprzedaży wysyłkowej, organizowanie prezentacji
handlowych, badania i ekspertyzy dotyczące biznesu, usługi dotyczące prognoz gospodarczych, doradztwo gospodarcze, usługi biurowe i sekretarskie, organizowanie i prowadzenie wystaw w celach
handlowych, licytacje za pośrednictwem Internetu, reklama w celach promocji handlu elektronicznego, dostarczanie informacji i doradztwo dotyczące zaopatrywania i promocji produktów oraz doboru i wystawiania towarów, dostarczanie informacji i doradztwo dla
ewentualnych nabywców produktów i towarów, wszystkie wyżej wymienione usługi dostarczane w trybie on-line z komputerowej bazy
danych, przez Internet lub dostarczane poprzez inne media, usługi
w zakresie kompilacji i transkrypcji danych, usługi w zakresie kompilacji reklam do używania na stronach internetowych, usługi w zakresie kompilacji katalogów do publikacji w Internecie, udostępnianie
miejsca na stronach internetowych w celu reklamowania towarów
i usług, przetwarzanie danych, usługi inwentaryzacyjne świadczone
drogą elektroniczną, informacja i doradztwo dotyczące wszystkich
wyżej wymienionych lub za pośrednictwem Internetu, aukcje on-line, 38 usługi telekomunikacyjne, łącznościowe, usługi telefoniczne,
faksowe, teleksowe, usługi w zakresie zbierania i transmisji informacji, usługi w zakresie przywoływania osób do telefonu za pomocą
radia oraz usługi poczty elektronicznej, transmisje i odbiór danych
i informacji, usługi w zakresie dostarczania wiadomości drogą elektroniczną, usługi informacyjne w trybie on-line dotyczące telekomunikacji, usługi w zakresie wymiany danych, przekazywanie danych
drogą telekomunikacyjną, łączność satelitarna, nadawanie lub transmitowanie programów radiowych lub telewizyjnych, usługi w zakresie wideotekstu, teletekstu i przeglądania danych, usługi w zakresie
przesyłania obrazów, usługi wideokonferencyjne, usługi wideotelefoniczne, przesyłanie informacji (w tym strony www), programów
komputerowych i innych danych, umożliwianie dostępu do Internetu, umożliwianie połączeń telekomunikacyjnych z Internetem
lub bazami danych, umożliwianie dostępu do stron z muzyką w Internecie, umożliwianie dostępu do plików muzycznych MP3 i MP4
w Internecie, dostarczanie modułów ładowalnych z muzyką cyfrową
za pośrednictwem łączy telekomunikacyjnych, usługi wyszukiwarki
internetowej, usługi w dziedzinie dostępu telekomunikacyjnego,
wspomagane komputerowo transmisje wiadomości i obrazów, łączność za pośrednictwem komputera, usługi agencji informacyjnych,
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transmisje wiadomości i informacji bieżących, wynajmowanie, wydzierżawianie lub wypożyczanie aparatów i przyrządów telekomunikacyjnych, w tym telefonów przenośnych i akcesoriów do nich, urządzeń do przesyłania informacji, modemów, telewizorów i faksów,
usługi informacyjne dotyczące wiadomości i bieżących zagadnień,
doradztwo, usługi informacyjne konsultacyjne dotyczące wszystkich
wyżej wymienionych usług.

(111) 333668
(220) 2016 02 29
(210) 452983
(151) 2020 11 25
(441) 2016 06 06
(732) CASINOS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) w to mi graj
(540)

(591) czarny, czerwony
(531) 02.09.01, 05.03.06, 05.03.14, 26.04.03, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 automaty do gier losowych, do gier zręcznościowych,
do gier komputerowych, automaty do gier na żetony lub na monety,
aparaty uruchamiane poprzez wrzucenie monety lub żetonu, urządzenia do gier komputerowych i telewizyjnych, urządzenia do prowadzenia loterii, wideoloterii i zakładów wzajemnych, oprogramowanie komputerowe do gier komputerowych i telewizyjnych, 43
usługi związane z prowadzeniem restauracji, kawiarni, barów, hoteli,
pensjonatów, usługi rezerwacji hoteli i miejsc noclegowych, przygotowywanie dań na zamówienie, catering .
(111) 333669
(220) 2015 10 06
(210) 447791
(151) 2020 12 03
(441) 2016 01 04
(732) GALILEO LOGISTIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Dąbrowa Górnicza (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) galileo logistic
(540)

(591) czarny, czerwony
(531) 26.11.01, 26.11.06, 26.11.08, 26.11.11, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 37 obsługa, serwis i naprawa samochodów, w tym ciężarowych oraz innych pojazdów, smarowanie pojazdów, zabezpieczanie pojazdów przed korozją, wulkanizacja opon, bieżnikowanie
opon, wyważanie opon, czyszczenie pojazdów, mycie pojazdów,
w tym samochodów, polerowanie pojazdów, regeneracja silników
zużytych lub częściowo zniszczonych, wynajem koparek, buldożerów, sprzętu budowlanego, 39 magazynowanie, przechowywanie
towarów i produktów, wynajmowanie magazynów.
(111) 333670
(220) 2016 06 10
(210) 457715
(151) 2020 10 23
(441) 2016 08 29
(732) XENICO PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Xenimag
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne i weterynaryjne, środki sanitarne do celów medycznych, substancje dietetyczne do celów leczniczych, żywność dla niemowląt, plastry, opatrunki gipsowe, materiały
opatrunkowe, materiały do plombowania zębów, woski dentystyczne, środki odkażające, środki do zwalczania robactwa, fungicydy,
herbicydy, suplementy diety.
(111) 333671
(151) 2020 11 03

(220) 2016 08 17
(441) 2016 10 10

(210) 460404
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(732) KRAJOWY INTEGRATOR PŁATNOŚCI SPÓŁKA AKCYJNA,
Poznań (PL)
(540) (znak słowny)
(540) POLAK POTRAFI
(510), (511) 9 platforma oprogramowania komputerowego w celu
gromadzenia pieniędzy na projekty użytkowników, oprogramowanie komputerowe do handlu elektronicznego umożliwiające dokonywanie elektronicznych transakcji biznesowych za pośrednictwem
światowej sieci komputerowej, 36 udostępnianie interaktywnej strony internetowej dla użytkowników, w celu zbierania funduszy na kreatywne projekty, udostępnianie strony internetowej, na której użytkownicy mogą prowadzić zbiórkę funduszy na projekty i gromadzić
dotacje finansowe na projekty, biznesowe usługi zbierania funduszy
online, usługi finansowe, zbieranie funduszy świadczone przez sieć
komputerową, taką jak Internet, 42 usługi komputerowe, mianowicie
tworzenie platform online do przedsprzedaży i zbierania funduszy
na projekty użytkowników, hosting strony internetowej społeczności online obejmującej ludzi zbierających pieniądze na swoje projekty, udostępnianie strony internetowej obejmującej technologię
umożliwiającą użytkownikom zbieranie pieniędzy na swoje projekty, usługi komputerowe, mianowicie interaktywne usługi w zakresie
hostingu, które umożliwiają użytkownikowi publikowanie i dzielenie
się ich własnymi treściami i obrazami on-line, oprogramowanie jako
usługa (SaaS).
(111) 333672
(220) 2016 09 21
(210) 461783
(151) 2020 10 13
(441) 2020 03 16
(732) MAVERICK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Folia antykorozyjna VCI Maverick M300 Military
(510), (511) 1 produkty chemiczne przeznaczone dla przemysłu, 2
taśmy antykorozyjne, środki antykorozyjne, środki zapobiegające
korozji, preparaty zabezpieczające przed rdzą, 4 smary do broni, 16
folia z tworzywa sztucznego do pakowania, 35 sprzedaż środków
antykorozyjnych, 39 pakowanie i składowanie towarów, magazynowanie, transport morski.
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(540)

(591) beżowy, zielony, biały, czarny
(531) 03.01.08, 26.04.02, 26.04.18, 25.01.19, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 32 piwo, .
(111) 333675
(220) 2017 03 13
(210) 468786
(151) 2020 10 12
(441) 2020 03 09
(732) BROWAR ZA MIASTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA,
Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BROWAR ZA MIASTEM DZIEŃ WOLNY PSZENICZNE
(540)

(111) 333673
(220) 2016 12 05
(210) 464742
(151) 2020 11 20
(441) 2017 02 06
(732) TORUŃSKIE ZAKŁADY MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH
SPÓŁKA AKCYJNA, Toruń (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) bella
(540)

(591) beżowy, pomarańczowy, biały, czarny
(531) 03.11.07, 26.04.02, 26.04.18, 27.05.01, 25.01.19, 29.01.14
(510), (511) 32 piwo,.

(591) granatowy, biały
(531) 24.07.01, 24.07.23, 26.04.04, 26.04.07, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 wata do celów kosmetycznych i wyroby z waty do celów kosmetycznych, patyczki z waty do celów kosmetycznych, waciki kosmetyczne, płatki kosmetyczne, chusteczki nasączane płynami
kosmetycznymi, chusteczki do demakijażu, 5 podpaski higieniczne,
wkładki higieniczne, tampony higieniczne, chusteczki do higieny intymnej, płyny do higieny intymnej, wkładki urologiczne.
(111) 333674
(220) 2017 03 13
(210) 468784
(151) 2020 10 12
(441) 2020 03 09
(732) BROWAR ZA MIASTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA,
Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BROWAR ZA MIASTEM DŁUGI WEEKEND PILSNER

(111) 333676
(220) 2017 03 28
(210) 469618
(151) 2020 10 13
(441) 2020 05 11
(732) ORKLA CARE SPÓŁKA AKCYJNA, Radzymin (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Kinesiotaping w kremie
(510), (511) 3 produkty kosmetyczne, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji skóry, kremy, balsamy do celów kosmetycznych, mleczka
do celów kosmetycznych, toniki kosmetyczne, lotony 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, mydła lecznicze, 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, kosmety-
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ki upiększające, środki do koloryzacji i do dekoloryzacji włosów, produkty do depilacji, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi.

(111) 333677
(220) 2017 03 28
(210) 469623
(151) 2020 10 12
(441) 2020 02 17
(732) WĘGRZYN-BOCHEŃSKA IWONA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) RAJD KATYŃSKI
(510), (511) 9 kaski motocyklowe, nagrane programy komputerowe,
programy komputerowe do gier wideo i gier komputerowych, kasety
wideo z grami, programy komputerowe do celów edukacji, publikacje
w formie elektronicznej, płyty i taśmy wideo z nagraniami muzycznymi, płyty i taśmy dźwiękowe z nagraniami muzycznymi, symulatory
do nauki jazdy, 12 pojazdy lądowe, motocykle, bagażniki do pojazdów, przyczepy motocyklowe boczne, części i akcesoria do motocykli, kufry motocyklowe boczne i centralne, torby na motocykle, sakwy
boczne motocyklowe, 14 odznaki, plakietki, breloczki, medale, medaliony, figurki (statuetki), 16 wydawnictwa, materiały drukowane,
publikacje edukacyjne, publikacje encyklopedyczne, czasopisma,
książki, karty pocztowe, karty z życzeniami, karty muzyczne, koperty,
papeteria, znaczki pocztowe, albumy, fotografie, kalendarze, plakaty,
afisze, obrazy, reprodukcje graficzne, rysunki, drukowane emblematy, nalepki, naklejki, mapy, śpiewniki, ołówki, długopisy, pióra wieczne, notesy, zeszyty, zakładki do książek, wyroby z kartonu, 24 flagi,
proporce, chorągiewki, sztandary, etykiety z materiału, śpiwory, 25
odzież, odzież dla motocyklistów, nakrycia głowy, daszki do czapek,
obuwie, buty motocyklowe, rękawice motocyklowe, kurtki motocyklowe, 35 prowadzenie sprzedaży za pośrednictwem sklepów detalicznych oraz Internetu (sklepy internetowe) takich towarów jak: kaski
motocyklowe, nagrane programy komputerowe, programy komputerowe do gier wideo i gier komputerowych, kasety wideo z grami, programy komputerowe do celów edukacji, publikacje w formie elektronicznej, płyty i taśmy wideo z nagraniami muzycznymi, płyty i taśmy
dźwiękowe z nagraniami muzycznymi, symulatory do nauki jazdy,
pojazdy lądowe, motocykle, bagażniki do pojazdów, przyczepy motocyklowe boczne, części i akcesoria do motocykli, kufry motocyklowe
boczne i centralne, torby na motocykle, sakwy boczne motocyklowe,
odznaki, plakietki, breloczki, medale, medaliony, figurki (statuetki),
wydawnictwa, materiały drukowane, publikacje edukacyjne, publikacje encyklopedyczne, czasopisma, książki, karty pocztowe, karty
z życzeniami, karty muzyczne, koperty, papeteria, znaczki pocztowe,
albumy, fotografie, kalendarze, plakaty, afisze, obrazy, reprodukcje
graficzne, rysunki, drukowane emblematy, nalepki, naklejki, mapy,
śpiewniki, ołówki, długopisy, pióra wieczne, notesy, zeszyty, zakładki
do książek, wyroby z kartonu, flagi, proporce, chorągiewki, sztandary,
etykiety z materiału, śpiwory, odzież, odzież dla motocyklistów, nakrycia głowy, daszki do czapek, obuwie, buty motocyklowe, rękawice
motocyklowe, kurtki motocyklowe, sprzęt turystyczny i biwakowy:
kuchenki turystyczne, latarki, lodówki turystyczne, sztućce, karimaty,
materace dmuchane, namioty, torby biwakowe, plecaki turystyczne,
torby turystyczne, parasole, sakwy i sakiewki do pakowania, torby
na narzędzia, 36 zbiórki funduszy na cele dobroczynne, organizowanie i pozyskiwanie funduszy na cele zagranicznej pomocy dobroczynnej-pomoc Polakom na Wschodzie, pozyskiwanie funduszy w celu
uczczenia pamięci osób i miejsc pamięci narodowej, 41 organizowanie rajdów motocyklowych do miejsc pamięci narodowej oraz mordu
i pochówku patriotów polskich, edukacja w zakresie upowszechniania wiedzy historycznej mającej na celu pielęgnowanie tradycji narodowych oraz popularyzację prawdy historycznej i postaw patriotycznych, organizowanie wystaw związanych z kulturą lub edukacją,
organizowanie imprez w celach kulturalnych, rozrywkowych i sportowych, organizowanie konferencji, konkursów, pokazów, seminariów
związanych z upowszechnianiem wiedzy historycznej mającej na celu
pielęgnowanie tradycji narodowych oraz popularyzację postaw patriotycznych, muzea, wystawy muzealne, udostępnianie podręcznych
księgozbiorów literatury i archiwów dokumentacyjnych, publikacje
multimedialne, publikacje czasopism internetowych, gry internetowe
(nie do pobrania), usługi radia internetowego, usługi telewizji internetowej, przygotowywanie i realizacja programów radiowych i telewizyjnych, nagrywanie i pokazywanie filmów, udostępnianie gier
komputerowych przez globalną sieć i/lub Internet, organizowanie
konkursów za pośrednictwem Internetu, udzielanie informacji edukacyjnych on-line za pośrednictwem Internetu, widowiska teatralne
i widowiska muzyczne, fotoreportaże.
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(111) 333678
(220) 2017 04 07
(210) 470165
(151) 2020 11 03
(441) 2020 07 20
(732) RSQ MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) RSQ Management
(510), (511) 9 publikacje elektroniczne, publikacje elektroniczne
(ładowalne), publikacje elektroniczne, do pobrania, 16 czasopisma
(periodyki), gazety, publikacje drukowane, publikacje promocyjne,
publikacje reklamowe, 35 agencje public relations, agencje reklamowe, analizy rynku, badania opinii publicznej, badania rynku i badania marketingowe, badania w dziedzinie działalności gospodarczej,
biura pośrednictwa pracy, dobór personelu za pomocą metod psychotechnicznych, doradztwo dotyczące organizowania działalności
gospodarczej, doradztwo specjalistyczne w sprawach działalności
gospodarczej, doradztwo specjalistyczne w zakresie działalności
gospodarczej, doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie prowadzenia
działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, doradztwo w zakresie zarządzania personelem, doradztwo w zarządzaniu działalnością gospodarczą, edycja
tekstów, informacja o działalności gospodarczej, marketing, outsourcing (doradztwo biznesowe), pomoc przy zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi lub handlowymi, pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, pomoc w zarządzaniu działalnością
gospodarczą, pomoc w zarządzaniu przedsiębiorstwami handlowymi, pośrednictwo pracy, public relations, rekrutacja personelu,
tworzenie tekstów reklamowych, usługi doradcze w zarządzaniu
działalnością gospodarczą, usługi menedżerskie dla sportowców, zarządzanie (w ramach prowadzonej działalności gospodarczej) w zakresie udzielania licencji na towary i usługi na rzecz osób trzecich,
41 doradztwo zawodowe i coaching (porady w zakresie edukacji lub
szkolenia), informacja o edukacji, nauczanie i szkolenia, organizowanie i prowadzenie balów, organizowanie i prowadzenie gal, organizowanie i prowadzenie koncertów, organizowanie i prowadzenie
konferencji, organizowanie i prowadzenie kongresów, organizowanie i prowadzenie konkursów (edukacja lub rozrywka), organizowanie i prowadzenie przyjęć (rozrywka), organizowanie i prowadzenie
seminariów, organizowanie i prowadzenie sympozjów, organizowanie i prowadzenie szkoleń, organizowanie i prowadzenie warsztatów,
organizowanie i prowadzenie wykładów, pisanie tekstów (innych niż
teksty reklamowe), poradnictwo zawodowe (porady w zakresie edukacji lub szkolenia), publikowanie drogą elektroniczną, publikowanie
książek, czasopism, publikowanie tekstów innych niż teksty reklamowe, szkolenia biznesowe, usługi klubowe (rozrywka lub nauczanie),
usługi trenerskie.
(111) 333679
(220) 2017 04 20
(151) 2020 11 20
(441) 2018 05 28
(732) ORLE PIÓRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SUPER HISTORIA.pl
(540)

(591) biały, czerwony, czarny
(531) 26.11.01, 26.11.08, 27.05.01, 29.01.12

(210) 470695
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(510), (511) 9 wydawnictwa i czasopisma on-line, wydawnictwa
na nośnikach danych, publikacje elektroniczne, publikacje elektroniczne dostarczane on-line z baz danych lub z Internetu, urządzenia mobilne do komunikowania się, przesyłania danych, urządzenia
mobilne do odczytu publikacji elektronicznych, telefony, komputery, programy komputerowe, gry interaktywne, audiowizualne
urządzenia dydaktyczne, tablice na ogłoszenia elektroniczne, nośniki danych, dyski optyczne, programy komputerowe nagrane,
software komputerowy i nośniki danych z muzyką, filmami wideo
i audio oraz obrazami graficznymi ściągniętymi z komputerowych
baz danych lub z Internetu, ze stron internetowych, 16 papierowe
publikacje, wydawnictwa, katalogi branżowe, albumy, druki, prospekty, broszury, ulotki, foldery, informatory, papier, tektura, afisze, plakaty, nalepki, naklejki, materiały introligatorskie, materiały
fotograficzne, materiały szkoleniowe i instruktażowe z wyjątkiem
aparatów, 35 usługi w zakresie prowadzenia sprzedaży publikacji
elektronicznych i drukowanych, usługi reklamowe, w tym w zakresie zamieszczania ogłoszeń w prasie, rozpowszechnianie wyrobów
producentów w celach reklamowych, wynajem czasu i miejsca
reklamowego, zarządzanie w działalności handlowej, w tym doradztwo, administrowanie działalności handlowej, zarządzanie
planami lojalnościowymi, planami zachęt dla klientów oraz planami promocyjnymi, marketing, badania i analiza rynku, badania
opinii publicznej, badania w dziedzinie działalności gospodarczej,
prowadzenie wykazu informacji handlowych w Internecie, zarządzanie zbiorami informatycznymi, udostępnianie informacji z baz
danych osobom trzecim w zakresie działalności gospodarczej, reklamy, prenumerata prasy, organizowanie konferencji, gier, konkursów i loterii oraz imprez rozrywkowych o podłożu reklamowym
z zastosowaniem reklamy prasowej, radiowej, telewizyjnej i internetowej oraz z wykorzystaniem elektronicznych, magnetycznych
i optycznych nośników informacji, oferowanie usług aukcyjnych
w formie promocji, przetwarzanie danych, wykonywanie opinii
i badań w dziedzinie środków komunikacji publicznej, multimedialnej, elektroniczne przetwarzanie danych, 38 usługi agencji
informacyjnej, prasowej i domu mediowego, którego zadaniem
jest planowanie oraz zakup kampanii reklamowych w mediach
masowych, usługi w zakresie przekazu wydawnictw prasowych
za pomocą sieci telekomunikacyjnych oraz innych środków łączności, dostarczanie publikacji elektronicznych online nie ściągalnych, umożliwianie dostępu poprzez łącza telekomunikacyjne
do krajowych i międzynarodowych serwerów i portali internetowych, umożliwianie dostępu do krajowych i międzynarodowych
serwerów i portali internetowych, udostępnianie serwisów internetowych WWW poprzez łącza telekomunikacyjne, umożliwianie
dostępu do stron WWW, usługi telekomunikacyjne, usługi teleinformatyczne, rozpowszechnianie programów (audycji) radiowych,
usługi telewizji kablowej, internetowej, multimedialnej, cyfrowej,
rozpowszechnianie i transmisja wiadomości, obrazu wizualnego,
grafiki, danych i innych informacji, z wykorzystaniem radia, urządzeń telekomunikacyjnych, mediów elektronicznych lub Internetu, usługi poczty elektronicznej, usługi przekazywania ogłoszeń
elektronicznych, usługi nagrywania, transkrypcji, transformacji,
kompozycji, kompilacji informacji wykorzystywanych przy przesyłaniu elektronicznym, umożliwianie dostępu do zasobów informacyjnych, muzycznych, filmowych i zbiorów obrazów w sieci
internetowej, rozpowszechnianie telewizyjnych, radiowych, multimedialnych, internetowych programów naukowych, rozrywkowych, sportowych, odpłatne udostępnianie serwisów informacyjnych, odpłatne udostępnianie komputerowych baz danych, usługi
udostępniania forów internetowych online, usługi dostępu do krajowych i międzynarodowych portali internetowych, umożliwianie
wielu użytkownikom dostępu do zbiorów informacji za pośrednictwem globalnej sieci informacyjnej, 41 nauczanie, kształcenie,
rozrywka, usługi sportowe i kulturalne, usługi wydawnicze, edycja
i dystrybucja książek, tekstów, gazet, periodyków i elektronicznych mediów, dostarczanie publikacji elektronicznych on-line,
usługi księgarni elektronicznej, która dostarcza prasę, magazyny,
fotografie, zdjęcia, książki on-line, organizowanie, obsługa i prowadzenie kursów korespondencyjnych, seminariów, kongresów,
forum, konferencji, sympozjów, organizowanie plebiscytów, loterii, przyjęć, zabaw, festynów, pikników, wydarzeń tematycznych,
festiwali filmowych, wystaw i konkursów o charakterze edukacyjnym, rozrywkowym, kształcenie praktyczne, szkolenia, dokształcanie i doradztwo zawodowe, usługi reporterskie, organizowanie,
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montaż programów radiowych, telewizyjnych, udostępnianych
przez Internet, produkcja filmów i widowisk, usługi filmowania
i nagrywania, usługi doradcze w sprawie produkcji filmowej, prowadzenie programów rozrywkowych, naukowych, publicystycznych, kulturalnych, usługi w zakresie gier interaktywnych, interaktywna rozrywka i usługi współzawodnictwa oraz usługi quizów
elektronicznych, także dostarczane globalną siecią komputerową
lub przez Internet, udostępnianie informacji z baz danych osobom
trzecim dotyczących edukacji, rozrywki, nauki, 42 projektowanie
i opracowywanie portali internetowych, administrowanie portalami internetowymi, forum internetowym, udostępnianie (wynajmowanie) zasobów krajowych i międzynarodowych serwerów
sieci komputerowej, usługi informatyczne w zakresie projektowania witryn i serwisów informacyjnych, obsługa stron Web i portali,
obsługa forum dyskusyjnego, usługi artystów grafików, plastyków,
usługi projektantów mody, usługi graficzne, projektowanie opakowań, usługi wzornictwa przemysłowego, usługi stylizacji i dekoracji wnętrz, wzornictwo i rozwój produktów multimedialnych,
multimedialnego software, usługi programistyczne, prace badawczo-rozwojowe dla osób trzecich, opracowywanie projektów
technicznych, badania techniczne, ekspertyzy inżynieryjne, testowanie materiałów, kontrola jakości, usługi informatyczne w zakresie projektowania i opracowywania programów komputerowych,
systemów komputerowych, interaktywnych stron internetowych,
witryn i serwisów informacyjnych, rozwój, rozbudowa i administrowanie sieciami komputerowym i telekomunikacyjnymi, odzyskiwanie danych komputerowych, wynajem czasu dostępu
do sieci komputerowych, wynajem pojemności pamięci w sieciach
komputerowych dostawcom treści oraz producentom towarów,
jak również usługodawcom, wszystkie powyższe usługi także
świadczone online, web-hosting, konwersja danych lub dokumentów na formę elektroniczną, wypożyczanie oprogramowania komputerowego, tworzenie indeksów stron www, usługi techniczne
w zakresie nagrywania, ewidencji, przekazywania, zachowywania,
przetwarzania i/lub odtwarzania wiadomości, obrazów, tekstów,
mowy, sygnałów i danych, zwłaszcza w formie cyfrowej, elektroniczne przechowywanie informacji, .

(111) 333680
(220) 2017 08 03
(210) 474953
(151) 2020 11 03
(441) 2017 09 04
(732) EURUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Ignatki (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PERFECT plast
(540)

(591) niebieski, czerwony
(531) 24.13.01, 27.05.01, 27.05.10, 29.01.12
(510), (511) 5 plastry.
(111) 333681
(220) 2017 03 20
(210) 469146
(151) 2020 11 13
(441) 2017 11 13
(732) MUNDIVIE SPÓŁKA AKCYJNA, Jasienica (PL)
(540) (znak słowny)
(540) LE MOULIN BLANC CALVADOS
(510), (511) 33 CALVADOS, który spełnia wymogi określone w specyfikacji technicznej oznaczenia geograficznego napoju spirytusowego CALVADOS.
(111) 333682
(220) 2017 10 03
(210) 477238
(151) 2020 10 14
(441) 2020 03 23
(732) Cerioti Holding S.A., Luksemburg (LU)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) VIFON SINCE 1963 ZUPA BŁYSKAWICZNA SMAK TAJSKI
KREWETKOWY TOM YUM OSTRA TOM YUM FLAVOUR INSTANT
NOODLE SOUP (HOT)
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ki, budowlane materiały budowlane umacniane tworzywami sztucznymi i włóknem szklanym, beton przemysłowy do użytku w pracach
w zakresie inżynierii lądowej, 37 polerowanie betonu, naprawy betonu, pompowanie betonu, uszczelnianie betonu, wyrównywanie
betonu, powlekanie betonu, usługi poziomowania betonu, wynajem
maszyn do pompowania betonu, renowacja betonu.

(111) 333684
(220) 2018 02 27
(210) 482880
(151) 2020 10 12
(441) 2020 05 18
(732) SPINEK BEATA MONIKA BRANDCLINIC, Komorów (PL)
(540) (znak słowny)
(540) UZDROVISCO
(510), (511) 3 kosmetyki, kosmetyki organiczne, kosmetyki naturalne,
5 zioła, zioła lecznicze, suplementy, suplementy diety, suplementy
żywnościowe, suplementy ziołowe, 41 szkolenia, szkolenia edukacyjne, szkolenia biznesowe, warsztaty edukacyjne, warsztaty biznesowe, warsztaty rekreacyjne, 44 badania kosmetyczne, badania
medyczne, badania psychologiczne, usługi kosmetyczne.

(591) jasnofioletowy, czerwony, biały, żółty, jasnożółty, zielony,
szary, czarny
(531) 29.01.15, 27.05.01, 08.07.03, 11.03.10, 05.09.21
(510), (511) 29 zupy błyskawiczne, zupy instant, zupy i składniki
do przyrządzania zup jak ekstrakty mięsne, suszone warzywa, koncentraty zup, koncentraty rosołowe, koncentraty pomidorowe oleje i tłuszcze jadalne, błyskawiczne zupy miso, zupy w proszku, 35
sprzedaż hurtowa i detaliczna, w tym sprzedaż za pośrednictwem
Internetu artykułów spożywczych, zup błyskawicznych, doradztwo
w sprawach działalności gospodarczej, organizowanie targów i wystaw w celach handlowych, dystrybucja materiałów reklamowych
dotyczących artykułów spożywczych, zup błyskawicznych, informacja handlowa, promocja sprzedaży artykułów spożywczych, zup
błyskawicznych, usługi organizowania programów lojalnościowych,
reklama za pośrednictwem sieci komputerowych Internetu, publikowanie tekstów reklamowych, organizowanie i prowadzenie kampanii reklamowych dotyczących artykułów spożywczych, zup błyskawicznych.
(111) 333683
(220) 2018 02 12
(151) 2020 10 27
(441) 2018 05 07
(732) WALUSZEK SYLWIA, Bestwina (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BIG BLOCK
(540)

(210) 482290

(531) 27.05.01, 26.05.01, 26.05.18
(510), (511) 19 beton ogniotrwały, beton syntetyczny, beton zbrojony, ściany betonowe, bloczki betonowe, pokrycia betonowe, słupy
betonowe, podłogi betonowe, betonowe rury, belki betonowe, płyty betonowe, beton do odlewania, betonowe ściany oporowe, masa
betonowa prefabrykowana, beton gotowy do użycia, formy (niemetalowe-) do betonu, tablice wykonane z betonu, tabliczki nagrobne z betonu, wykończenia betonowe z fakturą, wymieszany beton
wylewany na miejscu, kruszywa wykorzystywane do przygotowania
betonu, drogowe bariery ochronne z betonu, betonowe płyty do nawierzchni drogowych, nagrobki z kamienia, betonu lub marmuru,
bloki wykonane z betonu do ochrony wybrzeża, okienne skrzynki
na kwiaty wykonane z betonu, słupy betonowe do użytku jako materiały budowlane, bloki wykonane z betonu do ochrony brzegów rze-

(111) 333685
(220) 2018 03 30
(210) 484898
(151) 2020 10 14
(441) 2020 05 25
(732) WOJCIECHOWSKA ZOFIA INSTYTUT ZDROWIA
I HORTITERAPII, Mrągowo (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) woda tlenowa polska MNP
(540)

(591) morski
(531) 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 5 suplementy diety i preparaty dietetyczne, preparaty
i artykuły higieniczne, preparaty i artykuły medyczne, dentystyczne
oraz lecznicze środki do czyszczenia zębów i inne preparaty weterynaryjne, 32 preparaty do produkcji napojów, napoje bezalkoholowe,
napoje orzeźwiające, 39 pakowanie i składowanie towarów, dystrybucja za pomocą rurociągów i innych urządzeń, wynajmowanie,
wypożyczanie i leasing w zakresie usług i dystrybucji wymienionych
w tej klasie usług, doradztwo i informacje w zakresie w/w usług.
(111) 333686
(220) 2018 05 16
(210) 485977
(151) 2020 10 14
(441) 2020 05 25
(732) BRUŹ FILIP, Toruń (PL)
(540) (znak słowny)
(540) MIO PIANO
(510), (511) 41 organizacja i przeprowadzanie imprez rozrywkowych,
organizacja imprez kulturalnych i artystycznych, usługi doradcze
i informacyjne związane z przygotowaniem, organizowaniem i prowadzeniem imprez rozrywkowych, planowanie przyjęć, planowanie
specjalnych imprez, obsługa gości na imprezach rozrywkowych,
doradztwo w zakresie planowania imprez specjalnych, organizacja
i prowadzenie balów, 43 usługi restauracji, usługi restauracji sprzedających posiłki na wynos, usługi cateringu zewnętrznego, obsługa
gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem
(catering), udostępnianie sal konferencyjnych, wynajmowanie sal
konferencyjnych, organizacja wesel, chrzcin, komunii, imprezy firmowe (zapewnianie jedzenia i napojów), doradztwo kulinarne, oferowanie żywności i napojów dla gości w restauracjach, organizacja
przyjęć weselnych, organizowanie bankietów, przygotowywanie
i zaopatrywanie w żywność i napoje do bezpośredniego spożycia,
przygotowywanie posiłków i napojów, przygotowywanie żywności
dla innych na zasadzie zlecenia na zewnątrz, serwowanie jedzenia
i napojów, serwowanie żywności i napojów dla gości w restauracjach,
usługi w zakresie bankietów, wynajem pomieszczeń na uroczystości
towarzyskie, wynajem pomieszczeń na przyjęcia towarzyskie, zapewnianie żywności i napojów w restauracjach, organizowanie imprez okolicznościowych.
(111) 333687
(151) 2020 10 09

(220) 2018 06 15
(441) 2019 12 30

(210) 487155
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(732) Aktieselskabet af 21. november 2001, Brande (DK)
(540) (znak słowny)
(540) PIECES
(510), (511) 3 mydła, produkty perfumeryjne, olejki eteryczne, kosmetyki, płyny do pielęgnacji włosów, środki do czyszczenia zębów,
kosmetyki do makijażu, lakiery do paznokci, 9 okulary, oprawki
do okularów, okulary z barwionymi szkłami, okulary przeciwsłoneczne, etui na okulary, 14 biżuteria wykonana z metali szlachetnych i kamieni szlachetnych, imitacje biżuterii, spinki do mankietów, szpilki
do krawatów, kamienie jubilerskie, imitacje kamieni szlachetnych,
zegarki, zegary, 18 pudełka ze skóry, koperty ze skóry do pakowania, kufry, walizki, torby podróżne, zestawy podróżne, podróżne
torby na ubranie, kosmetyczki na przybory toaletowe, plecaki, torby, torebki, torby plażowe, torby na zakupy, torebki na ramię, torby szkolne, walizki, płócienne torby podróżne, bagaż, dyplomatki,
teczki ze skóry, aktówki, worki, sakiewki, portfele, portmonetki, etui
na klucze, skórzane etui na karty, parasole, parasole przeciwsłoneczne, laski, kijki marszowe, lasko-krzesełka, 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, 26 przepaski do włosów, lamówki do ubrań, dekoracyjne
akcesoria do włosów, zapięcia do ubrań, zamki błyskawiczne, włosy
do przedłużania, monogramy do znakowania bielizny, 35 gromadzenie, dla osób trzecich, różnorodnych towarów (poza ich transportem), w celu umożliwienia klientom dogodnego obejrzenia i zakupu
tych towarów za pośrednictwem sklepów detalicznych, hurtowni,
stoisk lub mediów elektronicznych: mydła, produkty perfumeryjne,
olejki eteryczne, kosmetyki, płyny do pielęgnacji włosów, środki
do czyszczenia zębów, kosmetyki do makijażu, lakiery do paznokci,
okulary, oprawki do okularów, okulary z barwionymi szkłami, okulary
przeciwsłoneczne, etui na okulary, biżuteria wykonana z metali szlachetnych i kamieni szlachetnych, imitacje biżuterii, spinki do mankietów, szpilki do krawatów, kamienie jubilerskie, imitacje kamieni
szlachetnych, zegarki, zegary, pudełka ze skóry, koperty ze skóry
do pakowania, kufry, walizki, torby podróżne, zestawy podróżne,
podróżne torby na ubranie, kosmetyczki na przybory toaletowe, plecaki, torby, torebki, torby plażowe, torby na zakupy, torebki na ramię,
torby szkolne, walizki, płócienne torby podróżne, bagaż, dyplomatki, teczki ze skóry, aktówki, worki, sakiewki, portfele, portmonetki,
etui na klucze, skórzane etui na karty, parasole, parasole przeciwsłoneczne, laski, kijki marszowe, lasko – krzesełka, odzież, obuwie, nakrycia głowy, przepaski do włosów, lamówki do ubrań, dekoracyjne
akcesoria do włosów, zapięcia do ubrań, zamki błyskawiczne, włosy
do przedłużania, monogramy do znakowania bielizny.
(111) 333688
(220) 2018 06 21
(151) 2020 11 09
(441) 2018 10 29
(732) INDIGO FOODS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GURU RESTAURACJA I BAR
(540)

(210) 487378

(531) 27.05.01, 27.05.10, 27.05.17, 02.01.01, 02.01.04
(510), (511) 43 kafeterie, bufety, obsługa gastronomiczna z własnym
zapleczem, produktami i transportem, restauracje samoobsługowe,
stołówki, usługi barowe, usługi hotelowe, usługi restauracyjne.
(111) 333689
(220) 2018 07 17
(210) 488295
(151) 2019 02 26
(441) 2018 09 10
(732) ELANDA PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rozprza (PL)
(540) (znak słowny)
(540) STOMATOSOL
(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty do higieny, 5 preparaty farmaceutyczne, suplementy diety, żywność dietetyczna do celów medycznych, żywność do celów medycznych, preparaty do celów medycznych, maści, płyny, żele, emulsje, zawiesiny, aerozole do celów
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medycznych, krople do celów medycznych, plastry do celów medycznych, materiały opatrunkowe, kompresy do celów medycznych,
środki i preparaty higieniczne do celów medycznych, kosmetyki
do celów medycznych.

(111) 333690
(220) 2018 07 17
(210) 488296
(151) 2019 02 26
(441) 2018 09 10
(732) ELANDA PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rozprza (PL)
(540) (znak słowny)
(540) PARADENTOSOL
(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty do higieny, 5 preparaty farmaceutyczne, suplementy diety, żywność dietetyczna do celów medycznych, żywność do celów medycznych, preparaty do celów medycznych, maści, płyny, żele, emulsje, zawiesiny, aerozole do celów
medycznych, krople do celów medycznych, plastry do celów medycznych, materiały opatrunkowe, kompresy do celów medycznych,
środki i preparaty higieniczne do celów medycznych, kosmetyki
do celów medycznych.
(111) 333691
(220) 2018 07 20
(210) 488451
(151) 2020 10 09
(441) 2020 01 20
(732) BRACIA SADOWNICY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Śmiłowice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MUSUJĄCE JABŁKO
(540)

(591) biały, szary, czarny
(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.02, 27.05.03, 27.05.08, 27.05.09,
25.07.04
(510), (511) 29 chipsy owocowe, 31 świeże owoce i warzywa.
(111) 333692
(220) 2018 09 04
(151) 2020 11 04
(441) 2019 01 28
(732) EXACTUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Mosina (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) exactus
(540)

(210) 490089

(591) ciemnozielony, pomarańczowy
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi finansowo-księgowe na rzecz przedsiębiorstw,
prowadzenie ewidencji księgowej, pełnych ksiąg rachunkowych,
książki przychodów i rozchodów, ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, przygotowywanie rozliczeń podatkowych, sporządzanie deklaracji CIT, PIT i VAT, prowadzenie spraw kadrowych i płacowych, sporządzanie list wynagrodzeń, deklaracji PIT-4, deklaracji
ZUS, prowadzenie kart wynagrodzeń pracowników, przygotowywanie wniosków do Ministra Finansów o wydanie indywidualnych interpretacji podatkowych, wniosków o zwrot VAT zapłaconego w innych
krajach UE, wniosków kredytowych, biznesplanów i analiz finansowych, wycen przedsiębiorstw, przekształceń przedsiębiorstw,
programów naprawczych, strategii finansowych, nadzór nad księgowością w siedzibie klienta, pomoc w zakładaniu przedsiębiorstw
i zmiany formy prowadzenia działalności, przygotowywanie umów
spółek komandytowych, jawnych i z o.o., rejestracja podmiotów
w KRS, US i GUS, badanie sprawozdań finansowych, przeglądy i analizy sprawozdań finansowych podmiotów, doradztwo podatkowe,
doradztwo w zakresie świadczonych usług.
(111) 333693
(151) 2020 10 13

(220) 2018 09 13
(441) 2019 12 30

(210) 490499

Nr 5/2021
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(732) ŁUKASIK PIOTR, BASIAGA ŁUKASZ XTON SPÓŁKA CYWILNA,
Nowy Sącz (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) XTON
(540)

(531) 27.05.05, 27.05.17
(510), (511) 1 filtracja (materiały, preparaty chemiczne do czyszczenia i regeneracji filtrów cząstek stałych DPF i katalizatorów spalin),
uformowane materiały ceramiczne przeznaczone do filtrowania,
7 urządzenia zamiatające, czyszczące, myjące i piorące, urządzenia
filtrujące, separujące i wirówki, płukanie (maszyny do płukania katalizatorów spalin i filtrów cząstek stałych DPF), filtry (części maszyn
lub silników), wtryskiwacze do silników, filtry [wkłady] do maszyn
filtrujących, manipulatory przemysłowe [maszyny], roboty (maszyny do czyszczenia i regeneracji filtrów DPF), 37 regeneracja maszyn
zużytych lub częściowo zniszczonych, regeneracja silników zużytych
lub częściowo zniszczonych, wypożyczanie maszyn do czyszczenia,
instalacja, konserwacja i naprawy maszyn.
(111) 333694
(220) 2018 09 24
(210) 490870
(151) 2020 12 02
(441) 2018 11 05
(732) CALFERT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Fertygold
(510), (511) 1 nawozy, nawozy azotowe, środki chemiczne dla rolnictwa, z wyjątkiem fungicydów, herbicydów, insektycydów oraz środków przeciw pasożytom.
(111) 333695
(220) 2018 10 18
(210) 491734
(151) 2020 10 12
(441) 2020 01 07
(732) SKUPSZOP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Dębica (PL)
(540) (znak słowny)
(540) skupszop
(510), (511) 35 pozyskiwanie umów na zakup i sprzedaż towarów
i usług, usługi doradcze dotyczące zakupu towarów na rzecz osób
trzecich, pośredniczenie w umowach dotyczących sprzedaży i zakupu towarów, organizowanie zakupu towarów na rzecz osób trzecich,
usługi w zakresie porównywania zakupów, zarządzanie w zakresie
zamówień zakupowych, organizowanie zakupów zbiorowych, pośrednictwo w kontraktach na kupno i sprzedaż produktów, usługi
w zakresie kupna, pozyskiwanie umów kupna i sprzedaży towarów
i usług, na rzecz innych, pośrednictwo w zawieraniu umów kupna
i sprzedaży na rzecz osób trzecich, pozyskiwanie umów na rzecz innych, odnośnie kupna i sprzedaży towarów, administrowanie sprzedażą, promocja sprzedaży, przeprowadzanie sprzedaży aukcyjnej,
usługi zarządzania sprzedażą, marketing handlowy [inny ni sprzedaż],
promocja sprzedaży dla osób trzecich, usługi w zakresie promocji
sprzedaży, udzielanie informacji dotyczących sprzedaży handlowej,
zarządzanie sprzedażą i bazą klientów, usługi sprzedaży detalicznej
dotyczące smartwatchów, usługi sprzedaży detalicznej związane
ze sprzedażą odzieży i dodatków odzieżowych, usługi doradcze
dotyczące promocji sprzedaży, negocjowanie umów kupna i sprzedaży towarów, usługi reklamowe w zakresie sprzedaży towarów,
administrowanie i organizacja usług sprzedaży wysyłkowej, doradztwo w zakresie promocji sprzedaży, usługi reklamowe i promocyjne
w zakresie sprzedaży, usługi w zakresie reklamy i promocji sprzedaży,
usługi sprzedaży detalicznej związane z materiałami piśmiennymi,
administrowanie odnoszące się do metod sprzedaży, usługi sprzedaży detalicznej dotyczące inteligentnych zegarków, promowanie
sprzedaży przy użyciu mediów audiowizualnych, usługi sprzedaży
hurtowej w związku z zabawkami, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie artykułów sportowych, usługi w zakresie detalicznej sprzedaży
wysyłkowej odzieży, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie artykułów
sportowych, usługi sprzedaży detalicznej w związku z zabawkami,
organizowanie sprzedaży w trybie aukcji i przetargów publicznych,
usługi sprzedaży detalicznej w związku z artykułami papierniczymi,
usługi sprzedaży hurtowej w związku z artykułami papierniczymi,
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usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem informatycznym,
usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem audiowizualnym, usługi sprzedaży detalicznej w związku z urządzeniami nawigującymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem sportowym, usługi sprzedaży hurtowej w związku ze sprzętem sportowym,
usługi sprzedaży hurtowej w związku z artykułami sportowymi,
usługi sprzedaży hurtowej w związku ze sprzętem informatycznym,
usługi sprzedaży hurtowej w związku z urządzeniami nawigującymi,
usługi sprzedaży detalicznej świadczone online w zakresie zabawek,
usługi sprzedaży hurtowej w związku ze sprzętem audiowizualnym,
prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, modelki i modele do celów reklamowych i promocji sprzedaży,
pozyskiwanie umów na rzecz osób trzecich związanych ze sprzedażą
towarów, dystrybucja materiałów promocyjnych, mianowicie ulotek,
prospektów, broszur, próbek, zwłaszcza w zakresie sprzedaży katalogowej dalekodystansowej [zarówno poza granice jak i w kraju], dystrybucja materiałów reklamowych (ulotek, prospektów, broszur, próbek, w szczególności do sprzedaży katalogowej dalekodystansowej)
w kraju lub poza nim, usługi handlu elektronicznego, mianowicie
dostarczanie informacji o produktach za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych do celów reklamowych i sprzedaży, usługi w zakresie
administrowania działalności gospodarczą w celu obsługi transakcji
sprzedaży dokonywanych za pomocą Internetu, usługi marketingowe związane z imprezami w zakresie sportów elektronicznych,
usługi reklamowe związane z książkami, 41 dostarczanie informacji
dotyczących książek, publikowanie multimedialne książek, wypożyczanie książek audio, wypożyczanie książek, usługi informacyjne dotyczące książek, publikowanie książek i czasopism elektronicznych
w systemie on-line, publikacja książek i czasopism elektronicznych
on-line (nie do pobrania), publikowanie on-line elektronicznych książek i czasopism.

(111) 333696
(220) 2018 10 29
(210) 492176
(151) 2020 10 14
(441) 2020 03 02
(732) NIVEA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań (PL)
(554) (znak słowno-graficzno-przestrzenny)
(540) DELIKATNOŚĆ OD POKOLEŃ bambino pianka do mycia
od pierwszych dni życia delikatnie myje i pielęgnuje skórę i włosy
Mam zaufanie Mam!
(540)

(591) jasnoróżowy, biały, jasnoniebieski, ciemnoniebieski, różowy
(531) 03.01.14, 01.15.15, 29.01.15, 27.05.01, 25.01.15
(510), (511) 3 preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, pianki do mycia,
mydła i żele.
(111) 333697
(220) 2018 11 16
(210) 492769
(151) 2020 10 14
(441) 2020 03 02
(732) CONVENTION + SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) convention + Knowledge & Experience
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(111) 333701
(220) 2018 12 15
(151) 2020 10 09
(441) 2020 02 24
(732) FORNAL ANETA, Natolin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) nutik
(540)

(540)

(591) czarny, złoty, pomarańczowy
(531) 29.01.13, 26.01.16, 24.17.05, 27.05.01
(510), (511) 35 reklama, organizacja targów handlowych, 41 organizowanie kongresów i konferencji w celach kulturalnych i edukacyjnych, wydawanie gazet, 43 hotele, hostele i pensjonaty, zakwaterowanie wakacyjne i turystyczne, rezerwacje miejsc w hotelach.
(111) 333698
(220) 2018 11 22
(210) 492994
(151) 2020 10 14
(441) 2020 03 16
(732) ATENIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) THAMES BRITISH SCHOOL
(540)

(591) czerwony, niebieski, szary
(531) 29.01.13, 26.03.04, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.17
(510), (511) 41 nauczanie, kształcenie, rozrywka, usługi przedszkoli,
nauczanie przedszkolne, edukacja przedszkolna, usługi edukacyjne
związane z rozwojem sprawności intelektualnej dzieci, nauczanie języków, prowadzenie kursów językowych dla dzieci, usługi edukacyjne w zakresie wychowania przedszkolnego i nauczania początkowego, zajęcia zorganizowane dla dzieci, kształcenie ruchowe dla dzieci
w wieku przedszkolnym, organizowanie zabaw dla dzieci, nauka tańca
dla dzieci, usługi edukacji muzycznej, warsztaty plastyczne, warsztaty
taneczne, warsztaty w zakresie zdolności manualnych, usługi rozrywkowe świadczone dla dzieci, organizowanie imprez rozrywkowych dla
dzieci, usługi placów zabaw, zajęcia sportowe i kulturalne, 43 placówki
opieki dziennej nad przedszkolakami i małymi dziećmi, centra opieki nad dziećmi, opieka nad dziećmi w żłobkach, opieka nad dziećmi
w klubach malucha, zapewnianie opieki nad dziećmi po szkole, udzielanie informacji na temat usług żłobków, 45 opieka zastępcza nad
dziećmi, usługi opieki nad dziećmi pod nieobecność rodziców.
(111) 333699
(220) 2018 11 30
(210) 493320
(151) 2019 06 05
(441) 2019 02 18
(732) THALE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wilimowo (PL)
(540) (znak słowny)
(540) N NICZUK expert
(510), (511) 6 uchwyty metalowe do mocowania rur, uchwyty metalowe do podwieszania rur, obejmy metalowe do zamocowania rur,
obejmy metalowe do podwieszania rur.
(111) 333700
(220) 2018 12 04
(151) 2020 10 09
(441) 2019 12 30
(732) MEDIA SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bydgoszcz (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) media system
(540)

(210) 493405

(591) zielony, szary
(531) 26.01.06, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 outsourcing jako doradztwo biznesowe, 36 usługi
ubezpieczeniowe, usługi finansowe, pieniężne i bankowe, 41 usługi
edukacyjne, rozrywkowe i sportowe.

Nr 5/2021
(210) 493905

(591) czerwony, czarny
(531) 26.01.02, 26.01.03, 26.01.18, 24.17.13, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 41 edukacja muzyczna.
(111) 333702
(220) 2018 12 24
(151) 2020 10 09
(441) 2020 01 27
(732) KROSS SPÓŁKA AKCYJNA, Przasnysz (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) COUNTERTECH
(540)

(210) 494208

(531) 26.05.01, 26.03.23, 27.05.01
(510), (511) 12 rowery, trycykle, motorowery, skutery-pojazdy, wózki
rowerowe, części i akcesoria rowerowe zawarte w klasie 12, części
składowe i akcesoria do pojazdów jednośladowych, protektory jako
elementy ochrony ram do rowerów, ochraniacze do ram rowerów,
osłony do ram rowerów, dopasowane pokrowce na rowery, ramy
do rowerów.
(111) 333703
(220) 2018 12 31
(210) 494367
(151) 2020 10 09
(441) 2020 01 27
(732) HYDREX DIAGNOSTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DentaIU
(540)

(591) biały, szary
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 21 szczoteczki do zębów.
(111) 333704
(220) 2018 12 31
(210) 494384
(151) 2020 10 09
(441) 2020 01 27
(732) HYDREX DIAGNOSTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) UltraX
(540)

(591) szary, biały
(531) 27.05.01, 26.01.01, 26.01.03, 29.01.12
(510), (511) 21 szczoteczki do zębów.
(111) 333705
(220) 2019 01 07
(210) 494524
(151) 2020 10 14
(441) 2020 03 02
(732) COMPAY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Zielona Góra (PL)

Nr 5/2021
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(540) (znak słowno-graficzny)
(540) COMPAY
(540)

(591) grafitowy, żółty
(531) 29.01.12, 27.05.01
(510), (511) 35 usługi porównywania ofert płatności bezgotówkowych i terminali płatniczych dla przedsiębiorców, opracowywanie,
dostarczanie i rozpowszechnianie informacji dotyczących płatności bezgotówkowych i terminali płatniczych dla przedsiębiorców,
udzielanie informacji i porad dotyczących płatności bezgotówkowych i terminali płatniczych dla przedsiębiorców, usługi reklamowe,
marketingowe i promocyjne i udzielanie informacji w tym zakresie,
usługi w zakresie badania rynku, aktualizacja i utrzymywanie danych
w komputerowych bazach danych, analizy kosztów, promocja sprzedaży dla osób trzecich, badania dotyczące działalności gospodarczej,
doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, promocja sprzedaży dla osób trzecich, reklama online
za pośrednictwem sieci komputerowej, usługi doradztwa w zakresie
działalności gospodarczej, usługi pośrednictwa w handlu, zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów
i usług, 42 udostępnienie wyszukiwarek internetowych, hosting
stron internetowych, usługi doradcze w dziedzinie technologii.
(111) 333706
(220) 2019 06 12
(151) 2020 10 14
(441) 2020 03 02
(732) Unilab, LP, Rockville (US)
(540) (znak graficzny)
(540)
(540)

(210) 501082

(591) biały, pomarańczowy, niebieski
(531) 05.07.11, 11.03.02, 29.01.13
(510), (511) 3 kosmetyki, takie jak: kremy do twarzy i ciała, serum
do twarzy i ciała, balsamy i lotiony do twarzy i ciała, masła do ciała,
mleczka do twarzy i ciała, toniki do twarzy i ciała, wody kosmetyczne, preparaty kosmetyczne do odchudzania, preparaty do golenia,
odświeżacze do ust, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji jamy ustnej i zębów, środki do czyszczenia zębów i płyny do płukania jamy
ustnej, kosmetyczne preparaty do pielęgnacji włosów, kosmetyczne
preparaty do opalania, produkty perfumeryjne, perfumy, chusteczki
nasączane płynami kosmetycznymi, preparaty do depilacji, preparaty
do higieny intymnej lub do celów dezodorujących będące przyborami toaletowymi, środki sanitarne, takie jak nielecznicze produkty toaletowe, preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, preparaty do higieny
osobistej, olejki eteryczne, 5 produkty farmaceutyczne, preparaty
lecznicze do pielęgnacji zdrowia, produkty lecznicze, preparaty witaminowe do celów medycznych, minerały do celów medycznych, mineralne dodatki do żywności, mineralne wody do celów leczniczych,
preparaty wspomagające leczenie, suplementy diety, suplementy
diety do użytku medycznego, suplementy diety do użytku dietetycznego, odżywcze suplementy diety, dietetyczne środki spożywcze
do celów medycznych, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia
medycznego, dietetyczne substancje przystosowane do celów medycznych, preparaty ziołowe do celów medycznych, zioła lecznicze,
herbaty ziołowe do celów leczniczych, produkty biobójcze do celów
medycznych, produkty biologiczne do celów medycznych, produkty
bakteriobójcze do celów medycznych, szczepionki dla ludzi, surowice,
produkty krwiopochodne, produkty biotechnologiczne do celów me-
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dycznych, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, preparaty
przeciwtrądzikowe, preparaty i artykuły dentystyczne oraz lecznicze
środki do czyszczenia zębów, płyny farmaceutyczne, kosmetyki lecznicze, żywność dla niemowląt, plastry, materiały opatrunkowe, okłady
do celów medycznych, środki sanitarne do celów medycznych, środki
odkażające, preparaty weterynaryjne, chemiczne preparaty i materiały diagnostyczne do celów medycznych, preparaty diagnostyczne
do celów medycznych, czopki lecznicze, preparaty enzymatyczne
do celów leczniczych, gumy do żucia do celów leczniczych, napoje,
zioła lecznicze, napary lecznicze, leki wzmacniające, 10 wyroby medyczne, takie jak aparaty i instrumenty medyczne, odzież medyczna,
artykuły ortopedyczne i przyrządy ułatwiające poruszanie się, protezy
i sztuczne implanty, okłady do podtrzymywania ciała, okłady z lodu
do leczenia obrażeń, urządzenia i przyrządy do fizjoterapii i rehabilitacji, plastry chłodzące do celów medycznych, silikonowe plastry żelowe do leczenia blizn, meble i pościel do celów medycznych, sprzęt
do przenoszenia pacjentów.

(111) 333707
(220) 2019 06 12
(210) 501084
(151) 2020 10 14
(441) 2020 03 02
(732) Unilab, LP, Rockville, Maryland (US)
(540) (znak słowny)
(540) Oryal Zasila mięśnie i mózg
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, preparaty lecznicze do pielęgnacji zdrowia, produkty lecznicze, preparaty witaminowe do celów
medycznych, minerały do celów medycznych, mineralne dodatki
do żywności, mineralne wody do celów leczniczych, preparaty wspomagające leczenie, suplementy diety, suplementy diety do użytku
medycznego, suplementy diety do użytku dietetycznego, odżywcze
suplementy diety, dietetyczne środki spożywcze do celów medycznych, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia medycznego,
dietetyczne substancje przystosowane do celów medycznych, preparaty ziołowe do celów medycznych, zioła lecznicze, herbaty ziołowe do celów leczniczych, produkty biobójcze do celów medycznych,
produkty biologiczne do celów medycznych, produkty bakteriobójcze do celów medycznych, szczepionki dla ludzi, surowice, produkty
krwiopochodne, produkty biotechnologiczne do celów medycznych,
preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, preparaty przeciwtrądzikowe, preparaty i artykuły dentystyczne oraz lecznicze środki
do czyszczenia zębów, płyny farmaceutyczne, żywność dla niemowląt,
plastry, materiały opatrunkowe, okłady do celów medycznych, środki
sanitarne do celów medycznych, środki odkażające, preparaty weterynaryjne, chemiczne preparaty i materiały diagnostyczne do celów
medycznych, preparaty diagnostyczne do celów medycznych, czopki
lecznicze, preparaty enzymatyczne do celów leczniczych, gumy do żucia do celów leczniczych, napoje, zioła lecznicze, napary lecznicze, leki
wzmacniające, wszystkie wyżej wymienione towary z wyłączeniem
kosmetyków oraz produktów kosmetycznych i/lub produktów z nimi
powiązanych, 10 wyroby medyczne, takie jak aparaty i instrumenty
medyczne, odzież medyczna, artykuły ortopedyczne i przyrządy ułatwiające poruszanie się, protezy i sztuczne implanty, okłady do podtrzymywania ciała, okłady z lodu do leczenia obrażeń, urządzenia
i przyrządy do fizjoterapii i rehabilitacji, plastry chłodzące do celów
medycznych, silikonowe plastry żelowe do leczenia blizn, meble
i pościel do celów medycznych, sprzęt do przenoszenia pacjentów,
wszystkie wyżej wymienione towary z wyłączeniem kosmetyków oraz
produktów kosmetycznych i/lub produktów z nimi powiązanych.
(111) 333708
(220) 2019 06 12
(151) 2020 10 14
(441) 2020 03 02
(732) Unilab, LP, Rockville (US)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Aleric
(540)

(591) biały, żółty, czerwony
(531) 26.13.25, 27.05.01, 29.01.13

(210) 501085

148

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

Nr 5/2021

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

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

(111) 333709
(220) 2019 06 12
(151) 2020 10 14
(441) 2020 03 02
(732) Unilab, LP, Rockville (US)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Aleric DESLO ACTIVE
(540)

(111) 333710
(220) 2019 06 13
(210) 501124
(151) 2020 10 13
(441) 2020 01 20
(732) ELFON BIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kraków (PL)
(540) (znak słowny)
(540) NEXWEI
(510), (511) 9 alarmy, alarmy antywłamaniowe, alarmy dźwiękowe, aplikacje komputerowe do pobrania, automatyczne sekretarki,
czujniki, czytniki, dzwonki alarmowe elektryczne, dzwonki sygnalizacyjne, ekrany wideo, elektroniczne breloki będące pilotami zdalnego sterowania, elektroniczne systemy kontroli dostępu do drzwi
ryglowanych, elektryczne dzwonki do drzwi, elektryczne instalacje
przeciwwłamaniowe, głośniki, identyfikacyjne karty magnetyczne,
instalacje elektryczne, interfejsy audio, interfejsy komputerowe, kable elektryczne, kamery termowizyjne, kamery wideo, karty inteligentne [karty z układem scalonym], kodery magnetyczne, kodowane
identyfikacyjne bransoletki magnetyczne, kodowane karty magnetyczne, kodowane karty-klucze, komputery przenośne [podręczne],
korektory graficzne [urządzenia audio], mikrofony, mikroprocesory,
modemy, monitory [programy komputerowe], monitory [sprzęt
komputerowy], nadajniki [telekomunikacja], nośniki do rejestracji
dźwięku, obiektywy [soczewki] optyka, obiektywy powiększające,
obudowy głośników, odbiorniki audiowizualne, odbiorniki radiotelefoniczne, odbiorniki radiotelegraficzne, optyczne nośniki danych,
pamięci komputerowe, pamięci zewnętrzne USB, płytki dla układów
scalonych, programy komputerowe [oprogramowanie do pobrania],
programy komputerowe nagrane, programy sterujące komputerowe, nagrane, przełączniki elektryczne, przyciski do dzwonków,
publikacje elektroniczne do pobrania, smartfony, sprzęt komputerowy, tablety, telefoniczne urządzenia nadawcze, telefony, telefony

(210) 501087

(591) biały, niebieski, różowy, pomarańczowy, zielony, czerwony,
fioletowy
(531) 27.05.01, 29.01.15, 26.13.25
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bezprzewodowe, telefony komórkowe, tuby do głośników, układy
scalone, urządzenia do komunikacji wewnętrznej, urządzenia do odtwarzania dźwięku, urządzenia do przetwarzania danych, urządzenia
do rejestrowania dźwięku, urządzenia do rejestrowania odległości,
urządzenia do transmisji dźwięku, urządzenia monitorujące, elektryczne, urządzenia systemu GPS, urządzenia telewizyjne, urządzenia
wideo do monitorowania niemowląt, wideofony, zamki elektryczne.

(111) 333711
(220) 2019 06 14
(210) 501182
(151) 2020 10 14
(441) 2020 02 10
(732) PepsiCo, Inc., Purchase (US)
(540) (znak słowny)
(540) ROCKSTAR
(510), (511) 32 napoje bezalkoholowe, napoje owocowe i soki owocowe, napoje dla sportowców, napoje energetyzujące.
(111) 333712
(220) 2019 06 14
(151) 2020 10 14
(441) 2020 02 10
(732) PepsiCo, Inc., Purchase (US)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ROCKST*R
(540)

(210) 501183

(531) 27.05.01, 01.01.02
(510), (511) 32 napoje bezalkoholowe, napoje owocowe i soki owocowe, napoje dla sportowców, napoje energetyzujące.
(111) 333713
(220) 2019 06 14
(151) 2020 10 13
(441) 2020 01 20
(732) HOHENSEE MACIEJ HO-MAC, Kiełczewo (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) hohensee
(540)

(210) 501190

(591) zielony, szary
(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.04.06, 26.04.09
(510), (511) 6 metale nieszlachetne i ich stopy, budowlane materiały
metalowe, przenośne metalowe konstrukcje budowlane, materiały
metalowe do budowy szlaków kolejowych, przewody nieelektryczne i przewody drutowe z metali nieszlachetnych, drobne wyroby żelazne, pojedyncze drobne wyroby metalowe, rury i rurki metalowe,
kasy pancerne, towary z metali nieszlachetnych nie ujęte w innych
klasach, rudy, 19 wyroby stolarskie z drewna do wykorzystania w budynkach, okna szklane, okna winylowe, okna niemetalowe, okna
witrażowe, okna żaluzjowe niemetalowe, okna skrzynkowe niemetalowe, okładziny niemetalowe na okna, okna dachowe nie z metalu, okna żaluzjowe ze szkła do budynków, okna dachowe wykonane
z tworzyw sztucznych, dachowe naświetla półkoliste okna z materiałów niemetalowych, okna przesuwne w płaszczyźnie pionowej,
nie z metalu, okna świetlikowe wykonane z materiałów z tworzyw
sztucznych do użytku w budynkach, okiennice drewniane, okładziny
drewniane, drewniane ramy okien, ramy okienne z drewna z powłoką aluminiową, drzwi drewniane, drzwi niemetalowe, drzwi winylowe, drzwi szklane, drzwi wykonane z drewna do budynków, drzwi
wykonane z plastiku do budynków, szklane drzwi do budynków,
niemetalowe drzwi przezroczyste do budynków, zewnętrzne drzwi,
niemetalowe, drzwi wewnętrzne, niemetalowe, 20 lustra, ramki obrazów, meble i akcesoria meblowe wyposażenia domu, statuetki,
figurki, dzieła sztuki, ozdoby i dekoracje wykonane z takich materiałów jak:drewno, wosk, gips lub tworzyw sztucznych, zawarte w tej
klasie, 39 transport, pakowanie i składowanie towarów, organizowanie podróży, 40 obróbka i przetwarzanie materiałów.
(111) 333714
(151) 2020 10 09

(220) 2019 06 16
(441) 2020 02 03
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(732) TEAM PLAST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Stradomia Wierzchnia (PL)
(540) (znak słowny)
(540) AXIS
(510), (511) 6 metalowe: materiały budowlane, przenośne konstrukcje
budowlane, osprzęt do drzwi i okien, futryny do drzwi, ograniczniki do okien i drzwi, okucia budowlane, zamknięcia do drzwi i okien,
zawiasy, parapety, 19 niemetalowe: materiały budowlane, stolarka otworowa, okna, drzwi i futryny, okucia drzwi i okien, przegrody,
ścianki, parapety, konstrukcje przenośne, okna drzwi przeciwpożarowe, 35 sprzedaż następujących towarów: materiały budowlane metalowe, przenośne konstrukcje budowlane metalowe, metalowy osprzęt
do drzwi i okien, metalowe futryny do drzwi, metalowe ograniczniki
do okien i drzwi, metalowe okucia budowlane, metalowe zamknięcia
do drzwi i okien, metalowe zawiasy, metalowe parapety, materiały
budowlane niemetalowe, niemetalowa stolarka otworowa, okna niemetalowe, drzwi i futryny niemetalowe, okucia drzwi i okien niemetalowe, przegrody niemetalowe, witryny niemetalowe, ścianki niemetalowe, parapety niemetalowe, konstrukcje przenośne niemetalowe,
okna drzwi przeciwpożarowe niemetalowe, 37 informacja o materiałach budowlanych, nadzór budowlany, techniczny, usługi budowlane,
roboty wykończeniowe, montaż i wymiana stolarki otworowej.
(111) 333715
(220) 2019 06 16
(210) 501215
(151) 2020 10 09
(441) 2020 01 27
(732) TEAM PLAST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Stradomia Wierzchnia (PL)
(540) (znak słowny)
(540) ALUO
(510), (511) 6 metalowe: materiały budowlane, przenośne konstrukcje
budowlane, osprzęt do drzwi i okien, futryny do drzwi, ograniczniki do okien i drzwi, okucia budowlane, zamknięcia do drzwi i okien,
zawiasy, parapety, 19 niemetalowe: materiały budowlane, stolarka otworowa, okna, drzwi i futryny, okucia drzwi i okien, przegrody,
ścianki, parapety, konstrukcje przenośne, okna drzwi przeciwpożarowe, 35 sprzedaż następujących towarów: materiały budowlane metalowe, metalowe przenośne konstrukcje budowlane, metalowy osprzęt
do drzwi i okien, metalowe futryny do drzwi, metalowe ograniczniki
do okien i drzwi, metalowe okucia budowlane, metalowe zamknięcia
do drzwi i okien, metalowe zawiasy, parapety metalowe, materiały
budowlane niemetalowe, niemetalowe stolarka otworowa, okna niemetalowe, drzwi i futryny niemetalowe, okucia drzwi i okien niemetalowe, przegrody niemetalowe, niemetalowe witryny, niemetalowe
ścianki, niemetalowe parapety, niemetalowe konstrukcje przenośne,
niemetalowe okna i drzwi przeciwpożarowe, 37 informacja o materiałach budowlanych, nadzór budowlany, techniczny, usługi budowlane,
roboty wykończeniowe, montaż i wymiana stolarki otworowej.
(111) 333716
(220) 2019 06 17
(210) 501272
(151) 2020 10 14
(441) 2020 01 27
(732) KONIECZKO ANITA GRAŻYNA WYRÓB I SPRZEDAŻ ODZIEŻY
SKÓRZANEJ LUKA-PELLI, Suche (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Luka-Pelli LEATHER WEAR www.luka-pelli.pl
(540)

(210) 501214
(531) 03.04.11, 27.05.01
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(510), (511) 18 nakrycia głowy wykonane ze skóry lub z elementami
skórzanymi, okrycia wierzchnie (kożuchy, kurtki, kamizelki) ze skóry lub z elementami skórzanymi, akcesoria odzieżowe (pompony,
torebki, uszatki, rękawiczki, breloki, opaski, nauszniki, kołnierze,
czapki) ze skóry lub z elementami skórzanymi, 25 obuwie damskie,
męskie lub dziecięce ze skóry lub elementami skórzanymi, 35 sprzedaż takich towarów jak: nakrycia głowy wykonane ze skóry lub z elementami skórzanymi, okrycia wierzchnie (kożuchy, kurtki, kamizelki)
ze skóry lub z elementami skórzanymi, akcesoria odzieżowe (pompony, torebki, uszatki, rękawiczki, breloki, opaski, nauszniki, kołnierze,
czapki) ze skóry lub z elementami skórzanymi.

(111) 333717
(220) 2019 06 17
(210) 501279
(151) 2020 10 14
(441) 2020 02 10
(732) WOJTCZAK ARKADIUSZ ESTIBEAUTY, Konin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) B estiBeauty urządzenia kosmetyczne i medyczne
(540)

(591) fioletowy, różowy, szary
(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej i sprzedaży hurtowej
sprzętu medycznego, kosmetycznego, rehabilitacyjnego i do odnowy biologicznej oraz akcesoriów, wyrobów kosmetycznych, artykułów toaletowych i perfumeryjnych oraz do pielęgnacji ciała, mebli
kosmetycznych, odzieży kosmetycznej i tekstyliów, pośrednictwo
handlowe, doradztwo handlowe, organizowanie imprez, wystaw,
targów i pokazów w celach handlowych, promocyjnych lub reklamowych, pokazy towarów, promocja sprzedaży, zarządzanie siecią
punktów usługowych w zakresie sprzedaży detalicznej i hurtowej
sprzętu medycznego, kosmetycznego i do odnowy biologicznej oraz
wyrobów kosmetycznych, reklama i działalność informacyjna i promocyjna dotycząca działalności gospodarczej, doradztwo i pomoc
w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej
w zakresie usług medycznych, kosmetycznych, odnowy biologicznej
i salonu piękności, promowanie działalności gospodarczej, promocja
gospodarcza, usługi konsultingowe w zakresie marketingu internetowego, doradztwo biznesowe, usługi menedżerskie.
(111) 333718
(220) 2019 06 17
(151) 2020 10 12
(441) 2020 03 02
(732) STENSON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gliwice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) stenson
(540)

(210) 501281

(591) biały, szary, jasnoszary, ciemnoszary
(531) 26.11.03, 26.11.09, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 35 badania dotyczące działalności gospodarczej, badania opinii publicznej, badania rynkowe, dekoracja wystaw sklepowych, doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych public
relations, doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych w reklamie, doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie zarządzania biznesem,
reklama, w tym reklama on-line za pośrednictwem sieci komputerowej, organizowanie targów w celach handlowych lub reklamowych,
dystrybucja materiałów reklamowych, pokazy towarów, dystrybucja

Nr 5/2021

próbek, usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej oraz za pośrednictwem Internetu w szczególności towarów takich jak: kuchenki wolnostojące, kuchenki mikrofalowe, kuchenki mikrofalowe do zabudowy, płyty grzewcze (indukcja oraz gaz) do zabudowy i wolnostojące,
chłodziarki do zabudowy i wolnostojące, piekarniki, zamrażarki, zlewy, baterie, dozowniki, okapy kuchenne, ekspresy do kawy, roboty
kuchenne, blendery, opiekacze, tostery, miksery, wyciskarki, sokowirówki, maszynki do mielenia, młynki do kawy, czajniki elektryczne,
dzbanki filtrujące, krajalnice, frytkownice, grille, radia, odtwarzacze,
wentylatory powietrza, klimatyzatory, oczyszczacze, nawilżacze, telewizory, głośniki, pralki, suszarki, odkurzacze, filtry węglowe do okapów, przewody do gazu, przewody RTV / AV / IT / GSM, słuchawki,
zegarki, budziki, klawiatury, myszki, zestawy komputerowe, telefony,
smartfony, systemy monitoringu, kosmetyki oraz przybory toaletowe, środki czystości, ścierki kuchenne, mopy, patelnie, deski do krojenia, garnki, 39 usługi przechowywania i magazynowania towarów,
usługi transportowe.

(111) 333719
(220) 2019 06 17
(151) 2020 10 14
(441) 2020 01 27
(732) DANIŁOWICZ GRZEGORZ, Mędłów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) apteka Lege Artis
(540)

(210) 501285

(591) biały, niebieski, granatowy
(531) 03.11.02, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 44 porady w zakresie farmakologii, sporządzanie leków
recepturowych na zamówienie, usługi w zakresie prowadzenia aptek
i sieci aptek, prowadzenie hurtowni i aptek patronackich z kosmetykami, lekami, farmaceutykami i substancjami dietetycznymi do celów leczniczych, suplementami diety, pomiar ciśnienia tętniczego
krwi, usługi w zakresie laboratoriów medycznych, przygotowywanie
i wydawanie lekarstw, sporządzanie receptur w aptekach, udzielanie informacji dotyczących przygotowywania i wydawania leków,
udzielanie informacji dotyczących medycyny, sporządzanie leków
recepturowych przez farmaceutów, udzielanie informacji pacjentom
w zakresie zażywania leków, udzielanie informacji farmaceutycznych, usługi doradcze dotyczące farmaceutyków, usługi doradcze
i informacyjne dotyczące produktów biofarmaceutycznych, usługi
doradcze i informacyjne świadczone za pośrednictwem Internetu,
związane z produktami farmaceutycznymi, usługi doradcze i informacyjne związane z produktami farmaceutycznymi, usługi doradcze
świadczone przez apteki, usługi doradztwa farmaceutycznego, usługi farmaceutyczne w zakresie sporządzania leków recepturowych,
wydawanie środków farmaceutycznych, usługi doradcze w zakresie
farmakologii.
(111) 333720
(220) 2019 06 18
(210) 501301
(151) 2020 10 13
(441) 2020 06 08
(732) FABRYKA APARATURY POMIAROWEJ PAFAL SPÓŁKA
AKCYJNA, Świdnica (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PAFAL GRUPA APATOR
(540)

(591) niebieski, biały
(531) 26.04.08, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 aparatura kontrolno-pomiarowa, aparatura elektryczna
i elektroniczna do pomiarów i kontroli zużycia energii elektrycznej,
liczniki jedno i trójfazowe: do sieci dwu, trój i czteroprzewodowej,
do pomiaru energii czynnej i biernej, dwutaryfowe i specjalne, wie-
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lotaryfowe, liczniki dwutaryfowe jedno i trójfazowe z przełącznikiem
czasowym, liczniki wielotaryfowe jedno i trójfazowe z przełącznikiem czasowym, trójfazowe liczniki energii elektrycznej, liczniki trójfazowe z wielotaryfowym rejestratorem mocy i energii elektrycznej,
indukcyjne i elektroniczne liczniki z nadajnikiem impulsów, rejestratory-wielokanałowe urządzenia do rejestracji i bilansowania energii
elektrycznej i średnich mocy, wielofunkcyjne elektroniczne liczniki
energii elektrycznej, elektroniczne liczniki jedno i trójfazowe, urządzenia do rejestracji i przetwarzania danych pomiarowych do systemu realizującego funkcje pomiarowe, funkcje monitorowania, rozliczania mediów energetycznych i zarządzania gospodarką mediami
energetycznymi takimi jak energia elektryczna, cieplna, woda, gaz,
37 usługi naprawy i konserwacji liczników energii elektrycznej, systemów pomiarowych i aparatury kontrolno-pomiarowej, 42 usługi
projektowo-konstrukcyjne, usługi pomiarowe w zakresie liczników
energii elektrycznej, systemów pomiarowych i aparatury kontrolno-pomiarowej, usługi pomiarowe w zakresie pomiarów wielkości mechanicznych i wielkości elektrycznych.

(111) 333721
(220) 2019 06 18
(210) 501316
(151) 2020 10 09
(441) 2020 01 27
(732) ALDI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Chorzów (PL)
(540) (znak słowny)
(540) SeraVita
(510), (511) 29 mleko i produkty mleczne.
(111) 333722
(220) 2019 06 18
(210) 501327
(151) 2020 10 09
(441) 2019 12 30
(732) PERFFARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) ALOPIL
(510), (511) 3 kosmetyki, kremy do twarzy i ciała, serum do twarzy
i ciała, balsamy i lotiony do twarzy i ciała, masła do ciała, emulsje
do twarzy i ciała, mleczka do twarzy i ciała, toniki do twarzy i ciała,
wody kosmetyczne, produkty do demakijażu, kosmetyki do makijażu, środki do pielęgnacji włosów, szampony, produkty do depilacji, lakiery do paznokci, preparaty do pielęgnacji paznokci, oleje
kosmetyczne, produkty kosmetyczne zapewniające ochronę przeciwsłoneczną, środki do czyszczenia zębów, środki do pielęgnacji
zębów i jamy ustnej, produkty do higieny ciała, żele, kremy, płyny
i olejki pod prysznic i do kąpieli, sole kąpielowe do celów innych
niż lecznicze, chusteczki kosmetyczne zawierające preparaty kosmetyczne, dezodoranty, antyperspiranty, żele kosmetyczne, pudry
i talki kosmetyczne środki do czyszczenia, polerowania, szorowania
i ścierania, środki wybielające i inne substancje stosowane w praniu,
mydła, środki perfumeryjne, olejki eteryczne, środki sanitarne, takie
jak nielecznicze produkty toaletowe, preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, preparaty do higieny osobistej, 5 produkty farmaceutyczne,
weterynaryjne, produkty lecznicze, witaminy do celów leczniczych,
minerały do celów leczniczych, mineralne dodatki do żywności,
mineralne wody do celów leczniczych, preparaty wspomagające leczenie, suplementy diety do celów medycznych, dietetyczne środki
spożywcze do celów medycznych, substancje dietetyczne do celów
medycznych, suplementy żywnościowe, suplementy diety i preparaty dietetyczne, preparaty ziołowe do celów medycznych, zioła lecznicze, napary lecznicze, herbatki lecznicze, żywność dla niemowląt,
plastry do celów medycznych, materiały opatrunkowe, środki sanitarne do celów medycznych, środki odkażające, produkty chemiczne przeznaczone dla nauk medycznych, preparaty diagnostyczne
do celów medycznych, kremy farmaceutyczne, leki dla ludzi.
(111) 333723
(220) 2019 06 18
(210) 501332
(151) 2020 10 14
(441) 2020 02 10
(732) DELGREEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rybnik (PL)
(540) (znak słowny)
(540) EDEN
(510), (511) 9 symulatory, urządzenia do symulacji, symulatory medyczne [pomoce dydaktyczne], 10 urządzenia do regeneracji komórek macierzystych do celów medycznych, urządzenia do terapeu-
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tycznego wzmacniania ciała, urządzenia do rehabilitacji medycznej,
urządzenia do rehabilitacji fizycznej do celów medycznych, urządzenia do monitorowania tlenu do użytku medycznego, urządzenie
do monitorowania ciśnienia do użytku medycznego, urządzenie
do pracy nad kondycją fizyczną [do użytku własnego], 44 usługi pomocy medycznej, pomoc medyczna, ośrodki zdrowia, usługi kuracji
uzdrowiskowych, usługi medycyny alternatywnej, opieka zdrowotna
w zakresie terapii relaksacyjnej, pielęgnacja urody dla ludzi, świadczenie pomocy medycznej, usługi opieki medycznej, usługi w zakresie muzykoterapii, usługi w zakresie opieki zdrowotnej dla ludzi.

(111) 333724
(220) 2019 06 18
(210) 501341
(151) 2020 10 14
(441) 2020 01 27
(732) SEREK RAFAŁ AUTOSTAR POLAND, Starachowice (PL)
(540) (znak słowny)
(540) BOYS TAXI
(510), (511) 39 usługi taksówkarskie, usługi taksówek, transport
podróżnych taksówką, organizowanie transportu taksówkowego,
transport taksówkowy dla osób na wózkach inwalidzkich, świadczenie usług w zakresie zamawiania taksówek za pomocą aplikacji mobilnych, transport, transport lądowy, transport drogowy, transport
pasażerski, transport lądowy osób, transport osób drogą lądową,
usługi w zakresie transportu drogowego dla osób, transport drogowy podróżnych, transport drogowy pasażerów, transport lądowy
podróżnych, transport pasażerów mikrobusem, pasażerski transport
samochodowy, transport bagażu pasażerów, transport bagażu podróżnego, usługi transportowe, usługi transportu mikrobusami, usługi transportu pojazdami, usługi w zakresie transportu i wycieczek dla
osób niepełnosprawnych, usługi agencyjne w zakresie organizowania transportu osób, organizacja transportu osobowego na rzecz
osób trzecich za pośrednictwem aplikacji, organizacja transportu
osobowego na rzecz osób trzecich poprzez aplikację online, czarterowanie transportu, organizowanie transportu, logistyka transportu,
rezerwowanie transportu, wynajmowanie transportu drogowego,
organizowanie transportu pasażerskiego, wypożyczanie środków
transportu, profesjonalne doradztwo w zakresie transportu, organizowanie transportu dla pasażerów biznesowych, udzielanie informacji dotyczących transportu pasażerskiego, usługi rezerwacji
w zakresie transportu, usługi konsultacyjne związane z transportem,
skomputeryzowane planowanie związane z transportem, rezerwacja
miejsc na transport pojazdami silnikowymi, usługi rezerwacji w zakresie transportu lądowego, usługi w zakresie organizowania transportu podróżnych, zapewnianie wynajętych pojazdów do transportu pasażerów, usługi transportu na wycieczki ze zwiedzaniem,
udostępnianie danych związanych z transportem pasażerów, usługi
informacyjne związane z metodami transportu, usługi agencyjne
w zakresie organizowania transportu podróżnych, usługi kurierskie,
transport drogą kurierską, dostawa towarów poprzez kuriera, dostarczanie towarów przez kuriera, dostawa paczek przez kuriera, doręczanie paczek przez kuriera, dostarczanie poczty przez kuriera, usługi kurierów i posłańców, usługi kurierskie dotyczące towarów, usługi
kurierskie w zakresie dostarczania paczek, usługi kurierskie w zakresie dostarczania pakunków, usługi kurierskie w zakresie dostarczania
wiadomości, usługi kurierskie w zakresie transportowania ładunków,
usługi kurierskie w zakresie dostarczania towarów, usługi kurierskie
w zakresie dostarczania listów.
(111) 333725
(220) 2019 06 19
(210) 501355
(151) 2020 10 13
(441) 2019 12 30
(732) PHARMA-C-FOOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Niepołomice (PL)
(540) (znak słowny)
(540) VENUS BotaniCare
(510), (511) 3 wyroby kosmetyczne, wyroby perfumeryjne, preparaty do mycia, mydła, mydła w płynie, żele pod prysznic, szampony,
sole do kąpieli inne niż lecznicze, preparaty kosmetyczne do kąpieli,
płyny do kąpieli, preparaty do kąpieli, kremy kosmetyczne, kremy
do rąk, mleczka i balsamy do ciała, pianki do mycia ciała i pielęgnacji,
antyperspiranty, spraye do ciała, peelingi do ciała, preparaty do demakijażu, maski do ciała i włosów, kosmetyki do opalania, dezodoranty do użytku osobistego, preparaty do golenia, kremy do golenia,
pianki do golenia, płyny po goleniu, wody kolońskie, wody toaletowe, mleczka i balsamy po goleniu, pasty do zębów, proszki i płyny
do zębów.
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(111) 333726
(220) 2019 06 19
(210) 501356
(151) 2020 10 12
(441) 2020 03 02
(732) KISIELA ZBIGNIEW ZAKŁAD PRODUKCYJNO HANDLOWY
KIMET, Częstochowa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Kimet
(540)

(591) czarny, biały, czerwony
(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.01.02, 26.01.18
(510), (511) 12 rowery, rowery elektryczne, rowery wyposażone w silnik, rowerki biegowe [pojazdy], bagażniki rowerowe, sakwy rowerowe, przyczepki rowerowe, koła rowerowe, opony rowerowe, dętki rowerowe, siodełka rowerowe, chlapacze [błotniki] do rowerów, części
konstrukcyjne rowerów, dopasowane pokrowce na rowery, hulajnogi
(pojazdy), hulajnogi z pedałami, deskorolki elektryczne, pojazdy napędzane elektrycznie, elektryczne napędy do pojazdów, silniki elektryczne do pojazdów lądowych, pojazdy, pojazdy lądowe, pojazdy
wodne, sanki [pojazdy], 20 meble, meble turystyczne, leżaki, leżaki
do opalania, stoliki, stoliki składane, krzesła, krzesła składane, łóżka,
łóżka składane, materace, 28 rowery trójkołowe dla dzieci [zabawki], stacjonarne rowery treningowe, hulajnogi [zabawki], deskorolki,
artykuły gimnastyczne i sportowe, przyrządy gimnastyczne, sprzęt
sportowy, gry, zabawki i akcesoria do zabawy, balony, wyposażenie
placów zabaw i wesołych miasteczek, futerały przystosowane do noszenia artykułów sportowych, torby przystosowane do noszenia
sprzętu sportowego, kosze do gry w koszykówkę, tablice do koszykówki, dmuchane baseny kąpielowe do celów rekreacyjnych, kręgle,
kule do gry w kręgle, ławki do ćwiczeń, lotki [gry], ochraniacze ciała
do użytku sportowego, piaskownice [artykuły sportowe], sanki, sanki i ślizgacze do celów rekreacyjnych, wrotki, łyżwy, huśtawki, piłki
do gier, piłki do zabawy, piłki do ćwiczeń, ringi bokserskie, rękawice
bokserskie, bokserskie worki treningowe, pojazdy [zabawki], deski
do pływania, akcesoria do pływania, 35 handlowe informacje i porady udzielane konsumentom w wyborze towarów i usług, zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów
i usług, promocja sprzedaży dla osób trzecich, reklama, reklama online za pośrednictwem sieci komputerowej, prezentowanie towarów
w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, usługi pośrednictwa
w handlu, zarządzanie w zakresie zamówień handlowych, usługi
handlu hurtowego lub sprzedaży detalicznej lub sprzedaży detalicznej online lub wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane z następującym produktami: pojazdy, rowery, akcesoria i części rowerowe,
hulajnogi deskorolki, pojazdy napędzane elektrycznie, napędy elektryczne do pojazdów meble, meble turystyczne, materace, artykuły
gimnastyczne i sportowe przyrządy i sprzęt gimnastyczny i sportowy, akcesoria do pływania, gry zabawki, akcesoria do zabawy, balony,
wyposażenie placów zabaw i wesołych miasteczek, futerały i torby
do sprzętu sportowego i gimnastycznego, dmuchane baseny, ochraniacze ciała do użytku sportowego, piaskownice, sanki, huśtawki.
(111) 333727
(220) 2019 06 19
(210) 501369
(151) 2020 10 09
(441) 2020 01 27
(732) ALDI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Chorzów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SeRaVita
(540)

(591) zielony, biały
(531) 29.01.12, 27.05.01
(510), (511) 29 mleko i produkty mleczne.
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(111) 333728
(220) 2019 06 19
(210) 501391
(151) 2020 10 14
(441) 2020 01 27
(732) STECKIEWICZ MARIA, Kraków (PL)
(540) (znak słowny)
(540) GRETA
(510), (511) 25 bielizna, damska bielizna, bielizna nocna, halki [bielizna], bielizna wyszczuplająca [wyroby gorseciarskie], podwiązki, pończochy, pasy do pończoch dla kobiet, pasy do pończoch dla mężczyzn,
majtki, body [bielizna], szorty, majtki przypominające szorty z luźną
nogawką, 35 usługi sprzedaży detalicznej i/lub hurtowej oraz usługi
w zakresie gromadzenia w celu sprzedaży korespondencyjnej i z wykorzystaniem telekomunikacji następujących towarów: bielizna, damska bielizna, bielizna nocna, halki [bielizna], bielizna wyszczuplająca
[wyroby gorseciarskie], podwiązki, pończochy, pasy do pończoch dla
kobiet, pasy do pończoch dla mężczyzn, majtki, rajstopy, pięty do pończoch, wstawki do pończoch [części odzieży], body [bielizna], szorty,
majtki przypominające szorty z luźną nogawką.
(111) 333729
(220) 2019 06 20
(210) 501397
(151) 2020 10 14
(441) 2020 01 27
(732) ŚMILEWICZ MARCIN, Białystok (PL)
(540) (znak słowny)
(540) BOLEK
(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 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, czapki, 26 smycze do noszenia, dodatki
do odzieży, dodatki do odzieży, artykuły do szycia i ozdobne artykuły
tekstylne, 28 gry, zabawki i akcesoria do zabawy, maskotki, zabawki
pluszowe, 35 sprzedaż detaliczna i hurtowa następujących towarów:
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.
(111) 333730
(220) 2019 06 20
(151) 2020 10 14
(441) 2020 01 27
(732) ŚMILEWICZ MARCIN, Białystok (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BORR
(540)

(210) 501398

(531) 24.13.02, 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 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, czapki, 26 smycze do noszenia, dodatki
do odzieży, dodatki do odzieży, artykuły do szycia i ozdobne artykuły
tekstylne, 35 sprzedaż detaliczna i hurtowa następujących towarów:
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,
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koszule, spodnie, bielizna damska, bielizna męska, bielizna dziecięca,
kurtki, skarpetki.

(111) 333731
(220) 2019 06 21
(210) 501410
(151) 2020 10 13
(441) 2020 01 20
(732) ZAURSKI SŁAWOMIR GART, Justynów (PL)
(540) (znak słowny)
(540) KATE BAGART
(510), (511) 18 torebki, torby, torby na zakupy, torby plażowe, torby
podróżne, torby sportowe, plecaki, portfele, portmonetki, 35 sprzedaż detaliczna i hurtowa oraz pośrednictwo w sprzedaży detalicznej
i hurtowej w zakresie towarów: torebki, torby, torby na zakupy, torby
plażowe, torby podróżne i torby sportowe, plecaki, portfele, portmonetki.
(111) 333732
(220) 2019 06 24
(210) 501444
(151) 2020 10 12
(441) 2020 03 02
(732) BIOFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Poznań (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Anksil
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne i weterynaryjne, środki sanitarne do celów medycznych, dietetyczna żywność i substancje
do celów leczniczych lub weterynaryjnych, żywność dla niemowląt,
suplementy diety dla ludzi i zwierząt.
(111) 333733
(220) 2019 06 25
(210) 501508
(151) 2020 10 09
(441) 2020 03 23
(732) JACHIMCZUK MARIUSZ EDGARD, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) LOTERYJKA
(510), (511) 16 czasopisma, fotografie drukowane, gazety, karty
do kolekcji inne niż do gier, książki, podręczniki i materiały dydaktyczne do nauki i nauczania, materiały do rysowania i pisania, rysunki, wyroby do wymazywania, książki, wydawnictwa, foldery,
broszury, 28 gry planszowe, gry towarzyskie, gry z wyświetlaczem
ciekłokrystalicznym, plansze do gry, układanki (puzzle), gry elektroniczne inne niż telewizyjne, karty do gry, klocki, kukiełki, łamigłówki,
marionetki, zabawki ruchome, zabawki sterowane radiem.
(111) 333734
(220) 2019 06 25
(210) 501531
(151) 2020 10 13
(441) 2020 01 13
(732) ŚCIANA MARIUSZ, ŚCIANA KRZYSZTOF MAR-POL IMPORTEKSPORT SPÓŁKA CYWILNA, Chmielnik (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) AL-FA QUALITA ‚ITALIANA
(540)

(591) biały, czerwony, niebieski
(531) 29.01.13, 27.05.05, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.11, 27.05.17,
26.04.02, 26.04.05, 26.04.18
(510), (511) 6 klucze metalowe, 7 elektronarzędzia, w tym piły tarczowe i taśmowe do metali i drewna, pilarki łańcuchowe spalinowe,
kosiarki spalinowe, wiertarki, szlifierki, piły wyrzynarki, piły wyrzynarki z napędem elektrycznym, wkrętarki, młoty elektryczne, młoty elektryczne będące narzędziami ręcznymi, młoty mechaniczne,
elektronarzędzia akumulatorowe, osprzęt do elektronarzędzi, elektronarzędzia takie jak: wiertarki elektryczne ręczne i stołowe, wiertarko-wkrętarki elektryczne ręczne, wiertarko-wkrętarki akumulatorowe, młotowiertarki elektryczne ręczne, wkrętaki akumulatorowe,
szlifierki kątowe, szlifierki oscylacyjne elektryczne ręczne, szlifierki
elektryczne stołowe, szlifierki taśmowe elektryczne ręczne, wyrzynarki elektryczne ręczne, pilarki tarczowe elektryczne ręczne i stołowe, pilarki łańcuchowe, strugarki elektryczne ręczne, opalarki elektryczne ręczne, myjki ciśnieniowe elektryczne, pompy zatapialne
elektryczne, kompresory powietrza, narzędzia pneumatyczne, klu-
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cze pneumatyczne i pistolety pneumatyczne, przyrządy z napędem
elektrycznym, hydraulicznym, mechanicznym i pneumatycznym
przeznaczone do obsługi i naprawy pojazdów samochodowych,
wyważarki, podnośniki samochodowe, żurawie warsztatowe, wyciągarki do silników, dźwigniki skrzyni biegów, podstawy do skrzyń biegów, urządzenia do demontażu opon, prasy hydrauliczne, kompresory, sprężarki i turbosprężarki, generatory prądu, generatory azotu,
alternatory, maszyny i urządzenia dla rolnictwa, leśnictwa i ogrodnictwa: pilarki spalinowe i elektryczne, kosiarki spalinowe i elektryczne, kosy spalinowe i elektryczne, opryskiwacze spalinowe, maszyny
do rozdrabniania drewna, kosiarki i dokaszarki do trawy elektryczne
i spalinowe, silniki do kosiarek, kosy spalinowe, przycinarki, nożyce
do żywopłotów, pilarki, piły łańcuchowe, brzeszczoty maszynowe,
ściernice o napędzie mechanicznym do stali, betonu oraz specjalne,
frezy tarczowe, trzpieniowe i specjalne do metali i drewna, będące
maszynami, nawiertarki i rozwiertarki nasadzane i nastawne z napędem elektrycznym, gwintowniki i narzynki maszynowe, pilniki obsługiwane elektrycznie, tarniki ręczne, hydrauliczne klucze dynamometryczne, klucze maszynowe, urządzenia do wulkanizacji, ostrza
do kosiarek, 8 narzędzia ręczne, wiertarki ręczne, wiertła do metali,
betonu i drewna, ściernice będące narzędziami ręcznymi do stali, betonu oraz specjalne, noże tokarskie zwykłe i składane oraz do nich
części zamienne, frezy tarczowe, trzpieniowe i specjalne do metali i drewna, będące narzędziami sterowanymi ręcznie, nawiertaki
i rozwiertaki nasadzane i nastawne sterowane ręcznie, gwintowniki
i narzynki, pilniki obsługiwane ręcznie, tarniki będące maszynami,
brzeszczoty ręczne, klucze do rur, klucze francuskie, szczypce i obcęgi, narzędzia ślusarskie takie jak młotki, kombinerki, przecinaki, pilniki ręczne, narzędzia do konserwacji maszyn, wanny wulkanizatorskie,
urządzenia do wulkanizacji, akcesoria i części zamienne do maszyn,
ostrza do kosiarek, szczotki stalowe rotacyjne i ręczne, piły wyrzynarki będące narzędziami obsługiwanymi ręcznie, młoty drewniane
będące narzędziami ręcznymi, młoty kowalskie, dwuręczne, 35 usługi prowadzenia sprzedaży hurtowej, detalicznej, wysyłkowej i za pośrednictwem Internetu: maszyn i urządzeń oraz przyborów i sprzętu
dla rolnictwa, leśnictwa i ogrodnictwa, narzędzi i elektronarzędzi
warsztatowych i gospodarczych wymienionych w klasie 07 i 08.

(111) 333735
(220) 2019 06 26
(210) 501539
(151) 2020 10 13
(441) 2020 04 14
(732) T-MOBILE POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BEZ NONSENSÓW
(540)

(531) 26.04.02, 27.05.01
(510), (511) 9 urządzenia do nagrywania, przesyłania lub odtwarzania dźwięku lub obrazów, osprzęt do przetwarzania danych, urządzenia i przyrządy fotograficzne, urządzenia telefoniczne, aparaty telefoniczne, telefony przenośne, telefony komórkowe, zestawy głośno
mówiące, słuchawki telefoniczne, przewody, sprzęt do korzystania
z telefonu bez użycia rąk, dyktafony, anteny, baterie do telefonów,
ładowarki, obudowy do telefonów, zestawy słuchawkowe, uchwyty
i pokrowce do telefonów komórkowych, karty PCMCIA, karty telefoniczne do automatów, karty telefoniczne do telefonów komórkowych, karty sim, karty magnetyczne kodowane, pamięci przenośne,
urządzenia do przetwarzania informacji, współpracujące z komputerami w zakresie przekazywania danych, dźwięku i obrazu, czyste i zapisane magnetyczne nośniki danych, audio i video, płyty CD, płyty
DVD, oprogramowanie i programy komputerowe, oprogramowanie
i programy komputerowe ładowalne, oprogramowanie i programy
komputerowe udostępniane za pośrednictwem Internetu, pliki graficzne i muzyczne, dzwonki do ściągnięcia do telefonów komórkowych, komputery przenośne, modemy, laptopy, urządzenia do komunikacji wewnętrznej, przenośna aparatura do radiokomunikacji,
telefoniczne urządzenia nadawcze i zestawy nadawcze, nadajniki
telekomunikacyjne, aparatura radiotelefoniczna, urządzenia GPS,
odbiorniki radiowe, interfejsy komputerowe, publikacje elektroniczne, oprogramowanie i programy komputerowe, programy i oprogramowanie do mobilnych urządzeń komunikacyjnych, programy
i oprogramowanie komputerowe do obsługi usług telekomunikacyj-
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nych, 35 usługi w zakresie reklamy, organizacja kampanii reklamowych, wynajem i sprzedaż miejsca i czasu na reklamy, usługi w zakresie dystrybucji i doręczania prospektów reklamowych, ofert
sprzedaży i próbek reklamowych, również za pośrednictwem sieci
teleinformatycznych, Internetu, usługi marketingowe, usługi impresariów w działalności artystycznej, promowanie zespołów muzycznych, badania opinii publicznej, badania rynku, handlowe informacje
i porady udzielane konsumentom za pośrednictwem punktów informacji konsumenckiej, telefoniczne udzielanie informacji dla nieobecnych abonentów, pozyskiwanie danych do komputerowych baz
danych, pozyskiwanie i systematyzacja danych związanych z działalnością gospodarczą, pozyskiwanie danych do komputerowych baz
danych, systematyzacja danych w komputerowych bazach danych,
komputerowe zarządzanie plikami, wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych dla osób trzecich, pośrednictwo w zakresie
nabywania usług telekomunikacyjnych, organizowanie targów i wystaw w celach handlowych i reklamowych, publikowanie tekstów
sponsorowanych, prezentacja produktów w mediach dla celów
sprzedaży detalicznej, usługi sprzedaży oraz usługi pośrednictwa
sprzedaży urządzeń do nagrywania, przesyłania lub odtwarzania
dźwięku lub obrazów, urządzeń i przyrządów fotograficznych, urządzeń telefonicznych, aparatów telefonicznych, przewodów, słuchawek telefonicznych, telefonów przenośnych, telefonów komórkowych, zestawów głośno mówiących, sprzętu do korzystania
z telefonu bez użycia rąk, anten, baterii do telefonów, ładowarek,
obudów do telefonów, zestawów słuchawkowych, uchwytów i pokrowców do telefonów komórkowych, kart PCMCIA, kart telefonicznych do automatów, kart telefonicznych do telefonów komórkowych, kart sim, kart magnetycznych kodowanych, pamięci
przenośnych, urządzeń do przetwarzania informacji, współpracujących z komputerami w zakresie przekazywania danych, dźwięku i obrazu, czystych i zapisanych magnetycznych nośników danych, audio
i video, płyt kompaktowych, płyt DVD, programów komputerowych,
komputerów przenośnych, laptopów, urządzeń do komunikacji wewnętrznej, dyktafonów, odbiorników radiowych, aparatury radiotelefonicznej, nadajników telekomunikacyjnych, przenośnej aparatury
do radiokomunikacji, modemów, osprzętu do przetwarzania danych,
interfejsów komputerowych, publikacji elektronicznych, plików danych zawierających utwory muzyczne i wizualne, oprogramowania
i programów komputerowych, oprogramowania i programów
do mobilnych urządzeń komunikacyjnych, oprogramowania i programów komputerowych do obsługi usług telekomunikacyjnych,
materiałów piśmiennych, wydawnictw muzycznych, literackich
i książkowych, książek, czasopism, gazet, dzienników, periodyków,
afiszy, albumów, atlasów, fotografii, kalendarzy, katalogów, map, naklejek, plakatów, prospektów, kopert, biletów, kartek okolicznościowych, usługi rejestrowania, kompilacji, systematyzacji pisemnych informacji za pośrednictwem sieci telefonicznych, Internetu, usługi
rejestracji, transkrypcji, składu, kompilacji i systematyzacji informacji
tekstowej i obrazowej przesyłanej przy pomocy komputera, terminali komputerowych, poczty elektronicznej, sieci Internet i Intranet,
cyfrowo, dostarczanie pakietów informacji handlowej, informacji
o działalności gospodarczej, tekstów reklamowych dostosowanych
do indywidualnych wymagań odbiorcy, usługi informacji o działalności gospodarczej i handlowej, usługi w zakresie umożliwiania wymiany informacji i konwersacji w zakresie działalności gospodarczej
i handlowej oraz reklamy w czasie realnym za pośrednictwem sieci
teleinformatycznych, Internetu i telefonów komórkowych, 36 usługi
w zakresie pośrednictwa w zawieraniu umów ubezpieczeniowych,
umów kredytowych za pośrednictwem telefonu, sieci teleinformatycznych, Internetu, usługi sprawdzania stanu konta za pośrednictwem telefonu, sieci teleinformatycznych, Internetu, usługi dokonywania płatności za pośrednictwem telefonu, sieci teleinformatycznych,
Internetu, informacja o ubezpieczeniach, informacje bankowe, informacje finansowe, emisja i obsługa kart kredytowych, sponsorowanie
finansowe, sponsorowanie imprez kulturalnych, rozrywkowych,
sportowo-rekreacyjnych, sportowych, organizacja zbiórek środków
finansowych, zbiórki funduszy na cele dobroczynne, społeczne,
szkoleniowe, edukacyjne, sportowe, ekologiczne, 38 usługi telekomunikacyjne zawarte w tej klasie, informacja o telekomunikacji, łączność telefoniczna, łączność za pomocą telefonii komórkowej lub cyfrowej, łączność poprzez sieć światłowodów, łączność poprzez
terminale komputerowe, przydzielanie użytkownikom dostępu
do sieci Internet, zapewnianie dostępu do Internetu, połączenie z Internetem za pośrednictwem telekomunikacji, udostępnianie inter-
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netowego forum dyskusyjnego, usługi świadczone przez operatora
sieci telefonii komórkowej lub cyfrowej w zakresie obsługi połączeń
abonentów, usługi przekazywania głosu i obrazu w systemie przekazu fonicznego i cyfrowego, obsługa telekonferencji, usługi teleksowe i telefaksowe, usługi w zakresie zbierania i przekazywania informacji dotyczących bieżących wydarzeń, usługi zbierania
i przekazywania informacji lokalnej, przesyłanie informacji tekstowej
i obrazowej za pośrednictwem komputerów i sieci informatycznych,
przekazywanie danych przy pomocy terminali komputerowych,
przesyłanie wiadomości, danych, głosu i obrazu za pomocą przekazu
satelitarnego, usługi poczty elektronicznej, usługi przekazywania
poczty elektronicznej za pośrednictwem sieci telefonii komórkowej
lub cyfrowej, usługi poczty głosowej, udostępnianie połączeń z sieciami informatycznymi, wypożyczanie urządzeń telekomunikacyjnych, modemów, wypożyczanie urządzeń służących do przesyłania
głosu, obrazu i danych za pośrednictwem telefonii analogowej, cyfrowej, satelitarnej, dzierżawa łączy telefonicznych i linii telekomunikacyjnych, dzierżawa czasu dostępu do witryn internetowych, dostarczanie dostępu do sieci komputerowych, przydzielanie dostępu
do baz danych, umożliwianie dostępu do stron internetowych za pośrednictwem telefonii komórkowej lub cyfrowej bezpośrednio
na wyświetlaczu aparatu telefonicznego, usługi transmisji danych
z pamięci telefonów komórkowych na strony internetowe i ze stron
internetowych do pamięci telefonu komórkowego, transmisja satelitarna, usługi w zakresie umożliwiania wymiany informacji i konwersacji w czasie realnym za pośrednictwem sieci teleinformatycznych,
Internetu, telefonów komórkowych i cyfrowych, usługi przekazywania informacji lokalnej dotyczącej obszaru, na którym znajduje się
odbiorca zgodnie z indywidualnymi wymaganiami, usługi telekomunikacyjne świadczone przez portal internetowy obejmujące przesyłanie informacji tekstowych, dźwiękowych i obrazowych za pośrednictwem Internetu, emisja programów radiowych i telewizyjnych,
usługi umożliwiania dostępu do plików danych zawierających utwory muzyczne i wizualne, przydzielanie kanałów telekomunikacyjnych
dla usług związanych z telezakupami, telefoniczne udzielanie informacji o telekomunikacji, umożliwianie wielu użytkownikom dostępu
do zbioru informacji za pośrednictwem sieci komputerowej, Internetu, Intranetu, udostępnianie obiektów telekomunikacyjnych, udzielanie i zapewnianie dostępu do oprogramowania i programów komputerowych, baz danych, systemów teleinformatycznych, usługi
w zakresie umożliwiania wymiany informacji i konwersacji w zakresie
działalności gospodarczej i handlowej oraz reklamy w czasie realnym
za pośrednictwem sieci teleinformatycznych, Internetu i telefonów
komórkowych, usługi doradcze, konsultacyjne i informacyjne w zakresie wyżej wymienionych usług, 41 usługi nauczania i rozrywki,
usługi dotyczące działalności sportowej i kulturalnej, organizowanie
i prowadzenie szkoleń, kursów, seminariów, wykładów, warsztatów,
organizowanie i prowadzenie zawodów sportowych, imprez sportowo-rekreacyjnych, imprez propagujących bieganie i zdrowy styl życia, imprez dobroczynnych, imprez rozrywkowych, koncertów, balów, organizowanie konkursów, plebiscytów, przyznawanie nagród
w dziedzinie sportu, rozrywki, sztuki, fotografii, muzyki, literatury,
polityki, nauki, techniki, filmu, organizowanie loterii, organizowanie
pokazów, wystaw, targów i ekspozycji tematycznych z zakresu sportu, rozrywki, sztuki, fotografii, muzyki, literatury, polityki, nauki, techniki, filmu, usługi informacji o imprezach sportowych, dobroczynnych, rozrywkowych, usługi informacji o edukacji, rekreacji, usługi
klubów zdrowia, usługi klubów rozrywkowych, usługi klubów nocnych, usługi parków i klubów rozrywki, usługi studia nagrań, realizacja nagrań audiowizualnych, usługi wydawnicze, publikowanie książek, publikowanie tekstów innych niż reklamowe, publikacja
elektroniczna on-line książek, periodyków, usługi wydawnicze wydawnictw muzycznych, usługi komponowania muzyki, usługi wypożyczania nagrań dźwiękowych i audiowizualnych, usługi w zakresie
fotografowania, usługi reporterskie, fotografika artystyczna, filmowanie, przygotowywanie prezentacji audiowizualnych, nagrywanie
i montaż programów radiowych i telewizyjnych, obsługa gier w systemie on-line, usługi dystrybucji biletów, usługi informacji o edukacji
i szkoleniach w dziedzinie telekomunikacji, działalności gospodarczej, finansów, ubezpieczeń, usługi pobierania i odtwarzania plików
danych zawierających utwory muzyczne i wizualne, 42 usługi w zakresie badań naukowych i technicznych, usługi naukowe i techniczne oraz ich projektowanie, przygotowywanie serwisów internetowych, mianowicie tworzenie i utrzymywanie witryn internetowych,
tworzenie i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich,
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administrowanie oraz zarządzanie witrynami i stronami internetowymi, konwersja danych lub dokumentów na formę elektroniczną
i konwersja danych z formy elektronicznej z możliwością edycji, wynajmowanie miejsca na serwerach, wynajmowanie i udostępnianie
zasobów serwerów i sieci komputerowych, udostępnianie kreatorów
stron internetowych, odzyskiwanie danych z komputerów i telefonów komórkowych, dostarczanie wyszukiwarek internetowych, wypożyczanie serwerów (hosting), instalacje, konserwacja, powielanie,
aktualizacja, projektowanie, wypożyczanie oprogramowania i programów komputerowych, usługi projektowania systemów komputerowych, projektowanie, serwisowanie i modernizacja systemów
komputerowych, usługi wdrażania systemów komputerowych, usługi programowania komputerowego, projektowanie oprogramowania, leasing oprogramowania i programów komputerowych, usługi
udostępniania oprogramowania i programów komputerowych poprzez sieci komputerowe, wycena kosztów naprawy, usługi doradcze, konsultacyjne i informacyjne w zakresie wyżej wymienionych
usług.

(111) 333736
(220) 2019 06 26
(151) 2020 10 12
(441) 2020 03 09
(732) PUWER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Piotrków Trybunalski (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) AURIS-TONE SPRAY DO USZU
(540)

(210) 501547

(591) granatowy, biały, zielony, szary, jasnozielony, niebieski
(531) 02.01.01, 19.07.01, 26.04.02, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 5 preparaty ziołowe do celów medycznych, ekstrakty roślinne i ziołowe do celów leczniczych, leki, środki farmaceutyczne, .
(111) 333737
(220) 2019 06 26
(210) 501559
(151) 2020 10 12
(441) 2020 04 14
(732) T-MOBILE POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) BEZ NONSENSÓW
(510), (511) 9 urządzenia do nagrywania, przesyłania lub odtwarzania dźwięku lub obrazów, osprzęt do przetwarzania danych, urządzenia i przyrządy fotograficzne, urządzenia telefoniczne, aparaty telefoniczne, telefony przenośne, telefony komórkowe, zestawy głośno
mówiące, słuchawki telefoniczne, przewody, sprzęt do korzystania
z telefonu bez użycia rąk, dyktafony, anteny, baterie do telefonów,
ładowarki, obudowy do telefonów, zestawy słuchawkowe, uchwyty
i pokrowce do telefonów komórkowych, karty PCMCIA, karty telefoniczne do automatów, karty telefoniczne do telefonów komórkowych, karty sim, karty magnetyczne kodowane, pamięci przenośne,
urządzenia do przetwarzania informacji, współpracujące z komputerami w zakresie przekazywania danych, dźwięku i obrazu, czyste i zapisane magnetyczne nośniki danych, audio i video, płyty CD, płyty
DVD, oprogramowanie i programy komputerowe, oprogramowanie
i programy komputerowe ładowalne, oprogramowanie i programy
komputerowe udostępniane za pośrednictwem Internetu, pliki graficzne i muzyczne, dzwonki do ściągnięcia do telefonów komórkowych, komputery przenośne, modemy, laptopy, urządzenia do komunikacji wewnętrznej, przenośna aparatura do radiokomunikacji,
telefoniczne urządzenia nadawcze i zestawy nadawcze, nadajniki
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telekomunikacyjne, aparatura radiotelefoniczna, urządzenia GPS,
odbiorniki radiowe, interfejsy komputerowe, publikacje elektroniczne, oprogramowanie i programy komputerowe, programy i oprogramowanie do mobilnych urządzeń komunikacyjnych, programy
i oprogramowanie komputerowe do obsługi usług telekomunikacyjnych, 35 usługi w zakresie reklamy, organizacja kampanii reklamowych, wynajem i sprzedaż miejsca i czasu na reklamy, usługi w zakresie dystrybucji i doręczania prospektów reklamowych, ofert
sprzedaży i próbek reklamowych, również za pośrednictwem sieci
teleinformatycznych, Internetu, usługi marketingowe, usługi impresariów w działalności artystycznej, promowanie zespołów muzycznych, badania opinii publicznej, badania rynku, handlowe informacje
i porady udzielane konsumentom za pośrednictwem punktów informacji konsumenckiej, telefoniczne udzielanie informacji dla nieobecnych abonentów, pozyskiwanie danych do komputerowych baz
danych, pozyskiwanie i systematyzacja danych związanych z działalnością gospodarczą, pozyskiwanie danych do komputerowych baz
danych, systematyzacja danych w komputerowych bazach danych,
komputerowe zarządzanie plikami, wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych dla osób trzecich, pośrednictwo w zakresie
nabywania usług telekomunikacyjnych, organizowanie targów i wystaw w celach handlowych i reklamowych, publikowanie tekstów
sponsorowanych, prezentacja produktów w mediach dla celów
sprzedaży detalicznej, usługi sprzedaży oraz usługi pośrednictwa
sprzedaży urządzeń do nagrywania, przesyłania lub odtwarzania
dźwięku lub obrazów, urządzeń i przyrządów fotograficznych, urządzeń telefonicznych, aparatów telefonicznych, przewodów, słuchawek telefonicznych, telefonów przenośnych, telefonów komórkowych, zestawów głośno mówiących, sprzętu do korzystania
z telefonu bez użycia rąk, anten, baterii do telefonów, ładowarek,
obudów do telefonów, zestawów słuchawkowych, uchwytów i pokrowców do telefonów komórkowych, kart PCMCIA, kart telefonicznych do automatów, kart telefonicznych do telefonów komórkowych, kart sim, kart magnetycznych kodowanych, pamięci
przenośnych, urządzeń do przetwarzania informacji, współpracujących z komputerami w zakresie przekazywania danych, dźwięku i obrazu, czystych i zapisanych magnetycznych nośników danych, audio
i video, płyt kompaktowych, płyt DVD, programów komputerowych,
komputerów przenośnych, laptopów, urządzeń do komunikacji wewnętrznej, dyktafonów, odbiorników radiowych, aparatury radiotelefonicznej, nadajników telekomunikacyjnych, przenośnej aparatury
do radiokomunikacji, modemów, osprzętu do przetwarzania danych,
interfejsów komputerowych, publikacji elektronicznych, plików danych zawierających utwory muzyczne i wizualne, oprogramowania
i programów komputerowych, oprogramowania i programów
do mobilnych urządzeń komunikacyjnych, oprogramowania i programów komputerowych do obsługi usług telekomunikacyjnych,
materiałów piśmiennych, wydawnictw muzycznych, literackich
i książkowych, książek, czasopism, gazet, dzienników, periodyków,
afiszy, albumów, atlasów, fotografii, kalendarzy, katalogów, map, naklejek, plakatów, prospektów, kopert, biletów, kartek okolicznościowych, usługi rejestrowania, kompilacji, systematyzacji pisemnych informacji za pośrednictwem sieci telefonicznych, Internetu, usługi
rejestracji, transkrypcji, składu, kompilacji i systematyzacji informacji
tekstowej i obrazowej przesyłanej przy pomocy komputera, terminali komputerowych, poczty elektronicznej, sieci Internet i Intranet,
cyfrowo, dostarczanie pakietów informacji handlowej, informacji
o działalności gospodarczej, tekstów reklamowych dostosowanych
do indywidualnych wymagań odbiorcy, usługi informacji o działalności gospodarczej i handlowej, usługi w zakresie umożliwiania wymiany informacji i konwersacji w zakresie działalności gospodarczej
i handlowej oraz reklamy w czasie realnym za pośrednictwem sieci
teleinformatycznych, Internetu i telefonów komórkowych, 36 usługi
w zakresie pośrednictwa w zawieraniu umów ubezpieczeniowych,
umów kredytowych za pośrednictwem telefonu, sieci teleinformatycznych, Internetu, usługi sprawdzania stanu konta za pośrednictwem telefonu, sieci teleinformatycznych, Internetu, usługi dokonywania płatności za pośrednictwem telefonu, sieci teleinformatycznych,
Internetu, informacja o ubezpieczeniach, informacje bankowe, informacje finansowe, emisja i obsługa kart kredytowych, sponsorowanie
finansowe, sponsorowanie imprez kulturalnych, rozrywkowych, sportowo-rekreacyjnych, sportowych, organizacja zbiórek środków finansowych, zbiórki funduszy na cele dobroczynne, społeczne, szkoleniowe, edukacyjne, sportowe, ekologiczne, 38 usługi telekomunikacyjne
zawarte w tej klasie, informacja o telekomunikacji, łączność telefonicz-
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na, łączność za pomocą telefonii komórkowej lub cyfrowej, łączność
poprzez sieć światłowodów, łączność poprzez terminale komputerowe, przydzielanie użytkownikom dostępu do sieci Internet, zapewnianie dostępu do Internetu, połączenie z Internetem za pośrednictwem telekomunikacji, udostępnianie internetowego forum
dyskusyjnego, usługi świadczone przez operatora sieci telefonii komórkowej lub cyfrowej w zakresie obsługi połączeń abonentów,
usługi przekazywania głosu i obrazu w systemie przekazu fonicznego i cyfrowego, obsługa telekonferencji, usługi teleksowe i telefaksowe, usługi w zakresie zbierania i przekazywania informacji dotyczących bieżących wydarzeń, usługi zbierania i przekazywania
informacji lokalnej, przesyłanie informacji tekstowej i obrazowej
za pośrednictwem komputerów i sieci informatycznych, przekazywanie danych przy pomocy terminali komputerowych, przesyłanie
wiadomości, danych, głosu i obrazu za pomocą przekazu satelitarnego, usługi poczty elektronicznej, usługi przekazywania poczty elektronicznej za pośrednictwem sieci telefonii komórkowej lub cyfrowej, usługi poczty głosowej, udostępnianie połączeń z sieciami
informatycznymi, wypożyczanie urządzeń telekomunikacyjnych,
modemów, wypożyczanie urządzeń służących do przesyłania głosu,
obrazu i danych za pośrednictwem telefonii analogowej, cyfrowej,
satelitarnej, dzierżawa łączy telefonicznych i linii telekomunikacyjnych, dzierżawa czasu dostępu do witryn internetowych, dostarczanie dostępu do sieci komputerowych, przydzielanie dostępu do baz
danych, umożliwianie dostępu do stron internetowych za pośrednictwem telefonii komórkowej lub cyfrowej bezpośrednio na wyświetlaczu aparatu telefonicznego, usługi transmisji danych z pamięci telefonów komórkowych na strony internetowe i ze stron internetowych
do pamięci telefonu komórkowego, transmisja satelitarna, usługi
w zakresie umożliwiania wymiany informacji i konwersacji w czasie
realnym za pośrednictwem sieci teleinformatycznych, Internetu, telefonów komórkowych i cyfrowych, usługi przekazywania informacji
lokalnej dotyczącej obszaru, na którym znajduje się odbiorca zgodnie z indywidualnymi wymaganiami, usługi telekomunikacyjne
świadczone przez portal internetowy obejmujące przesyłanie informacji tekstowych, dźwiękowych i obrazowych za pośrednictwem
Internetu, emisja programów radiowych i telewizyjnych, usługi
umożliwiania dostępu do plików danych zawierających utwory muzyczne i wizualne, przydzielanie kanałów telekomunikacyjnych dla
usług związanych z telezakupami, telefoniczne udzielanie informacji
o telekomunikacji, umożliwianie wielu użytkownikom dostępu
do zbioru informacji za pośrednictwem sieci komputerowej, Internetu, Intranetu, udostępnianie obiektów telekomunikacyjnych, udzielanie i zapewnianie dostępu do oprogramowania i programów komputerowych, baz danych, systemów teleinformatycznych, usługi
w zakresie umożliwiania wymiany informacji i konwersacji w zakresie
działalności gospodarczej i handlowej oraz reklamy w czasie realnym
za pośrednictwem sieci teleinformatycznych, Internetu i telefonów
komórkowych, usługi doradcze, konsultacyjne i informacyjne w zakresie wyżej wymienionych usług, 41 usługi nauczania i rozrywki,
usługi dotyczące działalności sportowej i kulturalnej, organizowanie
i prowadzenie szkoleń, kursów, seminariów, wykładów, warsztatów,
organizowanie i prowadzenie zawodów sportowych, imprez sportowo-rekreacyjnych, imprez propagujących bieganie i zdrowy styl życia, imprez dobroczynnych, imprez rozrywkowych, koncertów, balów, organizowanie konkursów, plebiscytów, przyznawanie nagród
w dziedzinie sportu, rozrywki, sztuki, fotografii, muzyki, literatury,
polityki, nauki, techniki, filmu, organizowanie loterii, organizowanie
pokazów, wystaw, targów i ekspozycji tematycznych z zakresu sportu, rozrywki, sztuki, fotografii, muzyki, literatury, polityki, nauki, techniki, filmu, usługi informacji o imprezach sportowych, dobroczynnych, rozrywkowych, usługi informacji o edukacji, rekreacji, usługi
klubów zdrowia, usługi klubów rozrywkowych, usługi klubów nocnych, usługi parków i klubów rozrywki, usługi studia nagrań, realizacja nagrań audiowizualnych, usługi wydawnicze, publikowanie książek, publikowanie tekstów innych niż reklamowe, publikacja
elektroniczna on-line książek, periodyków, usługi wydawnicze wydawnictw muzycznych, usługi komponowania muzyki, usługi wypożyczania nagrań dźwiękowych i audiowizualnych, usługi w zakresie
fotografowania, usługi reporterskie, fotografika artystyczna, filmowanie, przygotowywanie prezentacji audiowizualnych, nagrywanie
i montaż programów radiowych i telewizyjnych, obsługa gier w systemie on-line, usługi dystrybucji biletów, usługi informacji o edukacji
i szkoleniach w dziedzinie telekomunikacji, działalności gospodarczej, finansów, ubezpieczeń, usługi pobierania i odtwarzania plików
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danych zawierających utwory muzyczne i wizualne, 42 usługi w zakresie badań naukowych i technicznych, usługi naukowe i techniczne oraz ich projektowanie, przygotowywanie serwisów internetowych, mianowicie tworzenie i utrzymywanie witryn internetowych,
tworzenie i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich,
administrowanie oraz zarządzanie witrynami i stronami internetowymi, konwersja danych lub dokumentów na formę elektroniczną
i konwersja danych z formy elektronicznej z możliwością edycji, wynajmowanie miejsca na serwerach, wynajmowanie i udostępnianie
zasobów serwerów i sieci komputerowych, udostępnianie kreatorów
stron internetowych, odzyskiwanie danych z komputerów i telefonów komórkowych, dostarczanie wyszukiwarek internetowych, wypożyczanie serwerów (hosting), instalacje, konserwacja, powielanie,
aktualizacja, projektowanie, wypożyczanie oprogramowania i programów komputerowych, usługi projektowania systemów komputerowych, projektowanie, serwisowanie i modernizacja systemów
komputerowych, usługi wdrażania systemów komputerowych, usługi programowania komputerowego, projektowanie oprogramowania, leasing oprogramowania i programów komputerowych, usługi
udostępniania oprogramowania i programów komputerowych poprzez sieci komputerowe, wycena kosztów naprawy, usługi doradcze, konsultacyjne i informacyjne w zakresie wyżej wymienionych
usług.

(111) 333738
(220) 2019 06 26
(151) 2020 11 24
(441) 2020 08 10
(732) PIĘTA TOMASZ 911, Luboń (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TR
(540)

(210) 501564

(531) 27.05.01
(510), (511) 41 gry internetowe nie do pobrania, gry-obsługa sal,
wypożyczanie automatów do gry, udostępnianie instrukcji do gry
planszowej Go, udostępnianie sprzętu do gry w gry planszowe Go,
świadczenie usług w zakresie salonów gier, obsługa centrów gry
w kręgle, szkolenia biznesowe prowadzone za pomocą gry, usługi sal
do gry w snookera, usługi w zakresie gry w pokera, administrowanie,
organizacja grą w pokera, usługi salonów z grami wideo, organizacja
zawodów w grach elektronicznych, organizacja imprez w grach elektronicznych, organizacja zajęć w zakresie sportów elektronicznych,
organizacja zawodów w zakresie sportów elektronicznych, organizacja imprez w zakresie sportów elektronicznych wypożyczanie sprzętu do gier elektronicznych, usługi w zakresie gier elektronicznych,
prowadzenie gier losowych dla wielu graczy, udostępnianie graczom
informacji na temat rankingu ich wyników w grach przez witrynę internetową, usługi edukacyjne i szkoleniowe związane z grami, usługi
rozrywkowe związane z grą w kręgle, usługi rozrywkowe w zakresie
kojarzenia użytkowników z grami komputerowymi, usługi w zakresie opracowania graficznego inne niż do celów reklamowych, udostępnianie w trybie on-line informacji związanych z grami komputerowymi i rozszerzeniami komputerowymi do gier, udostępnianie
interaktywnych gier komputerowych z udziałem kilku graczy za pośrednictwem Internetu oraz elektronicznych sieci komunikacyjnych,
udostępnianie obiektów i sprzętu do sportów elektronicznych, usługi gier elektronicznych świadczone za pośrednictwem światowej sieci komputerowej, usługi w zakresie gier elektronicznych świadczone
za pośrednictwem Internetu, usługi w zakresie gier elektronicznych
i konkursów świadczone za pośrednictwem Internetu, usługi w zakresie gier elektronicznych w tym udostępnianie gier online za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej, usługi edukacyjne,
rozrywkowe i sportowe, produkcja imprez w zakresie sportów elektronicznych, usługi wynajmu związane ze sprzętem i obiektami dla
edukacji, rozrywki, sportu i kultury.
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(111) 333739
(220) 2019 06 28
(210) 501645
(151) 2020 10 13
(441) 2019 12 30
(732) SKARB PAŃSTWA-PREZES GŁÓWNEGO URZĘDU MIAR,
Warszawa (PL)
(554) (znak przestrzenny)
(540) s
(540)

(111) 333742
(220) 2019 06 28
(210) 501660
(151) 2020 10 13
(441) 2019 12 30
(732) SKARB PAŃSTWA-PREZES GŁÓWNEGO URZĘDU MIAR,
Warszawa (PL)
(554) (znak przestrzenny)
(540) cd
(540)

(591) czarny, pomarańczowy, czerwony, żółty, granatowy, biały
(531) 29.01.15, 02.09.04, 02.09.08, 17.01.02, 02.09.04, 02.09.08,
27.05.21, 26.04.01, 26.04.05, 26.04.18, 27.05.01, 27.05.01
(510), (511) 41 edukacja, rozrywka i sport.

(591) fioletowy, ciemnoniebieski, czerwony, biały, czarny
(531) 29.01.15, 02.09.04, 02.09.08, 13.01.17, 27.05.23, 26.04.01, 26.04.18
(510), (511) 41 edukacja, rozrywka i sport.

(111) 333740
(220) 2019 06 28
(210) 501646
(151) 2020 10 13
(441) 2019 12 30
(732) SKARB PAŃSTWA-PREZES GŁÓWNEGO URZĘDU MIAR,
Warszawa (PL)
(554) (znak przestrzenny)
(540) kg
(540)

(591) czerwony, jasnoróżowy, czarny, biały
(531) 02.09.04, 02.09.08, 29.01.14, 27.05.23, 26.04.01, 26.04.05,
26.04.18, 17.03.11, 27.05.01
(510), (511) 41 edukacja, rozrywka i sport.
(111) 333741
(220) 2019 06 28
(210) 501653
(151) 2020 10 13
(441) 2019 12 30
(732) SKARB PAŃSTWA-PREZES GŁÓWNEGO URZĘDU MIAR,
Warszawa (PL)
(554) (znak przestrzenny)
(540) mol
(540)

(591) róźowy, jasnoróżowy, czarny, czerwony, biały
(531) 29.01.15, 02.09.04, 02.09.08, 27.05.05, 26.04.01, 26.04.05,
26.04.18, 19.11.13, 27.05.01
(510), (511) 41 edukacja, rozrywka i sport.

(111) 333743
(220) 2019 06 28
(210) 501663
(151) 2020 10 13
(441) 2019 12 30
(732) SKARB PAŃSTWA-PREZES GŁÓWNEGO URZĘDU MIAR,
Warszawa (PL)
(554) (znak przestrzenny)
(540) A
(540)

(591) zielony, czarny, czerwony, jasnozielony, biały
(531) 29.01.15, 01.15.03, 02.09.04, 02.09.08, 27.05.21, 26.04.01,
26.04.05, 26.04.18, 27.05.01
(510), (511) 41 edukacja, rozrywka i sport.
(111) 333744
(220) 2019 06 28
(210) 501664
(151) 2020 10 13
(441) 2019 12 30
(732) SKARB PAŃSTWA-PREZES GŁÓWNEGO URZĘDU MIAR,
Warszawa (PL)
(554) (znak przestrzenny)
(540) m
(540)

(591) pomarańczowy, czarny, biały, czerwony,
jasnopomarańczowy
(531) 29.01.15, 17.05.02, 02.09.04, 02.09.08, 27.05.21, 26.04.01,
26.04.18, 27.05.01
(510), (511) 41 edukacja, rozrywka i sport.
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(111) 333745
(220) 2019 07 01
(210) 501763
(151) 2020 10 09
(441) 2020 01 20
(732) KACZMAREK BOGUSŁAW PHU KACZMAREK, Chotomów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PRALNIA DLA CIEBIE
(540)

(591) niebieski, czerwony, biały, czarny
(531) 27.05.01, 29.01.14, 26.01.01, 26.01.06, 02.09.04, 02.09.08,
02.09.20
(510), (511) 37 pranie, czyszczenie, maglowanie, 40 prasowanie,
apreturowanie.
(111) 333746
(220) 2019 07 02
(210) 501809
(151) 2020 10 09
(441) 2020 01 20
(732) KOWALSKA ANNA, KOWALSKI RAFAŁ MUSTAF MEDICAL
SPÓŁKA CYWILNA, Łobodno (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Mustaf medical
(540)

(591) ciemnoniebieski, jasnoniebieski
(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.13.25
(510), (511) 5 produkty higieniczne do celów medycznych, wchłaniające artykuły higieniczne, chusteczki do celów medycznych, higieniczne śliniaki zabiegowe, higieniczne serwety ochronne do celów
medycznych, chusteczki nasączane płynami farmaceutycznymi,
bandaże higieniczne, waciki do celów medycznych, 10 prześcieradła do badań lekarskich, prześcieradła dla osób niekontrolujących
czynności fizjologicznych, prześcieradła na łóżka chorych, prześcieradła nieprzemakalne dla celów medycznych, prześcieradła sterylne,
podkłady higieniczne, 35 badania konsumenckie, dostarczanie informacji konsumentom na temat towarów i usług, a także badania
rynku do celów reklamowych dot. higienicznych materiałów takich,
jak: prześcieradła do celów medycznych, podkłady higieniczne, higieniczne serwety ochronne, higieniczne śliniaki ochronne i zabiegowe, bandaże i waciki higieniczne, chusteczki do celów medycznych, agencje importu i eksportu towarów oraz agencje reklamowe
i dystrybucja materiałów reklamowych dotyczących produktów
takich jak: prześcieradła do celów medycznych, podkłady higieniczne, higieniczne serwety ochronne, higieniczne śliniaki ochronne
i zabiegowe, bandaże i waciki higieniczne, chusteczki do celów medycznych, pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych oraz
systematyzacja danych w komputerowych bazach danych, a także
komputerowe zarządzanie plikami dot. materiałów higienicznych takich, jak: prześcieradła do celów medycznych, podkłady higieniczne,
higieniczne serwety ochronne, higieniczne śliniaki ochronne i zabiegowe, bandaże i waciki higieniczne, chusteczki do celów medycznych, organizacja wystaw w celach handlowych i w celach reklamowych, pokazy towarów higienicznych oraz promocja sprzedaży dla
osób trzecich artykułów higienicznych, a także prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej dot. materiałów
higienicznych takich, jak: prześcieradła do celów medycznych, podkłady higieniczne, higieniczne serwety ochronne, higieniczne śliniaki ochronne i zabiegowe, bandaże i waciki higieniczne, chusteczki
do celów medycznych, reklama, reklama online za pośrednictwem
sieci komputerowej oraz reklama w prasie popularnej i profesjonalnej dot. materiałów higienicznych takich, jak: prześcieradła do celów
medycznych, podkłady higieniczne, higieniczne serwety ochronne,
higieniczne śliniaki ochronne i zabiegowe, bandaże i waciki higieniczne, chusteczki do celów medycznych, wyszukiwanie informacji
w plikach komputerowych dla osób trzecich dot. materiałów takich,
jak: prześcieradła do celów medycznych, podkłady higieniczne, hi-
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gieniczne serwety ochronne, higieniczne śliniaki ochronne i zabiegowe, bandaże i waciki higieniczne, chusteczki do celów medycznych,
reklamy radiowe oraz reklamy telewizyjne materiałów takich, jak:
prześcieradła do celów medycznych, podkłady higieniczne, higieniczne serwety ochronne, higieniczne śliniaki ochronne i zabiegowe, bandaże i waciki higieniczne, chusteczki do celów medycznych,
rozpowszechnianie reklam dot. materiałów takich, jak: prześcieradła
do celów medycznych, podkłady higieniczne, higieniczne serwety
ochronne, higieniczne śliniaki ochronne i zabiegowe, bandaże i waciki higieniczne, chusteczki do celów medycznych, usługi sprzedaży
detalicznej i hurtowej oraz zaopatrzenia medycznego dot. materiałów takich, jak: prześcieradła do celów medycznych, podkłady higieniczne, higieniczne serwety ochronne, higieniczne śliniaki ochronne i zabiegowe, bandaże i waciki higieniczne, chusteczki do celów
medycznych, usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w związku
ze sprzedażą poprzez stronę internetową artykułów higienicznych
takich jak: prześcieradła do celów medycznych, podkłady higieniczne, higieniczne serwety ochronne, higieniczne śliniaki ochronne i zabiegowe, bandaże i waciki higieniczne, chusteczki do celów medycznych, usługi w zakresie sprzedaży dla celów medycznych artykułów
higienicznych takich jak: prześcieradła do celów medycznych, podkłady higieniczne, higieniczne serwety ochronne, higieniczne śliniaki ochronne i zabiegowe, bandaże i waciki higieniczne, chusteczki
do celów medycznych.

(111) 333747
(220) 2019 07 02
(210) 501810
(151) 2020 10 13
(441) 2020 06 08
(732) ZYCH KRZYSZTOF UZET-RUSZT, Pogorzel (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) UZET RUSZTOWANIA-SZALUNKI
(540)

(591) czarny, czerwony
(531) 02.01.15, 02.01.16, 02.01.23, 26.04.04, 26.04.07, 27.05.01,
29.01.12
(510), (511) 6 metalowe materiały i elementy budowlane i konstrukcyjne, metalowe konstrukcje i budynki przenośne, 37 wynajem
i montaż narzędzi, sprzętu i rusztowań budowlanych.
(111) 333748
(220) 2019 07 02
(210) 501812
(151) 2020 10 09
(441) 2020 01 20
(732) AGENCJA SOMA SPÓŁKA JAWNA MAREK ORŁOWSKI,
KAMILLA WALICKA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) E ELECTRICITY international trade show
(540)

(531) 27.05.01, 26.05.01, 26.05.16
(510), (511) 16 afisze, plakaty, broszury, książki upominkowe, książki,
książki z plakatami, czasopisma branżowe, czasopisma, kalendarze
drukowane, certyfikaty drukowane, zaproszenia drukowane, drukowane nagrody, broszury drukowane, drukowane emblematy, drukowane sprawozdania, ulotki drukowane, wykłady drukowane, materiały drukowane, drukowane materiały szkoleniowe, druki,
reprodukcje graficzne, katalogi, prospekty, publikacje drukowane,
wydawnictwa, 35 administrowanie dotyczące marketingu, administrowanie i zarządzanie działalnością gospodarczą, administrowanie
programami motywacyjnymi w celu promowania sprzedaży towarów i usług dla osób trzecich, administrowanie konkursami w celach
reklamowych, agencje eksportowe i importowe, agencje informacji
handlowej i reklamowe, aktualizacja i utrzymywanie danych w kom-
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puterowych bazach danych, aktualizowanie informacji reklamowych
w komputerowej bazie danych, analiza reakcji na reklamę i badania
rynkowe, analiza danych statystycznych z badań rynku, analiza trendów marketingowych, analizy odbioru reklamy, analizy w zakresie
reklamy i marketingu, badania rynku i badania marketingowe, badania w zakresie wizerunku korporacyjnego, badania rynku do celów
reklamowych, badania konsumenckie, badania w zakresie wyszukiwania informacji handlowych, doradztwo biznesowe dotyczące reklamy i w zakresie marketingu strategicznego, doradztwo biznesowe
reklamowe i marketingowe, doradztwo dotyczące reklamy, doradztwo dotyczące organizowania działalności gospodarczej, doradztwo
i zarządzanie biznesowe w zakresie wprowadzania nowych produktów na rynek, doradztwo w zakresie promocji sprzedaży, dostarczanie informacji handlowych konsumentom, dostarczanie informacji
handlowych z internetowych baz danych, dostarczanie informacji
konsumentom na temat towarów i usług, dystrybucja i rozpowszechnianie materiałów reklamowych [ulotek, prospektów, materiałów
drukowanych, próbek], dystrybucja materiałów, prospektów, próbek, broszur, ogłoszeń promocyjnych i reklamowych, dystrybucja
reklam i ogłoszeń handlowych, dystrybucja tekstów reklamowych,
elektroniczne publikowanie druków w celach reklamowych, elektroniczne przetwarzanie zamówień, gromadzenie i systematyzowanie
informacji w komputerowych bazach danych, handlowe informacje
i porady udzielane konsumentom w wyborze towarów i usług, informacje na temat metod sprzedaży, kompilacja katalogów biznesowych do publikacji w Internecie, kompilacja list adresowych dla przesyłek reklamowych, kompilacja, produkcja i rozpowszechnianie
materiałów reklamowych, kompilacja ogłoszeń reklamowych do wykorzystania w formie stron internetowych, konsultacje w zakresie
działalności gospodarczej dotyczące reklamy, konsultacje w zakresie
oceny rynku, konsultacje w zakresie technik sprzedaży i programów
sprzedaży, marketing imprez i wydarzeń, marketing towarów i usług
na rzecz innych, negocjowanie kontraktów reklamowych, ocena
skutków wywieranych przez działania reklamowe na odbiorców, obróbka tekstów, oferowanie próbek produktów, opracowywanie i realizacja planów i koncepcji medialnych i reklamowych, opracowywanie kampanii promocyjnych, opracowywanie strategii i pomysłów
marketingowych, organizacja i przeprowadzanie wystaw w ramach
targów handlowych, wydarzeń marketingowych i imprez reklamowych, organizacja targów w celach handlowych i reklamowych, organizacja subskrypcji pakietów informacyjnych, organizacja konkursów w celach reklamowych, organizacja wystaw dla biznesu lub
handlu, organizacja wystaw w celach handlowych lub reklamowych,
organizowanie i prowadzenie promocyjnych imprez marketingowych na rzecz osób trzecich, organizowanie i prowadzenie imprez,
wystaw, targów i pokazów w celach handlowych, promocyjnych lub
reklamowych, organizowanie dystrybucji próbek reklamowych, organizowanie i prowadzenie spotkań biznesowych i wydarzeń promocyjnych, organizowanie przestrzeni reklamowej w gazetach, pisanie tekstów reklamowych do celów reklamowych i promocyjnych,
pokazy towarów dla celów reklamowych i promocyjnych, produkcja
materiałów reklamowych i reklam, produkcja wizualnych materiałów
reklamowych, pośrednictwo w zakresie reklamy, projektowanie materiałów reklamowych, produkcja i dystrybucja reklam radiowych
i telewizyjnych, promowanie i przeprowadzanie targów handlowych,
promowanie sprzedaży towarów i usług innych podmiotów za pośrednictwem imprez promocyjnych, promowanie sprzedaży towarów i usług osób trzecich poprzez dystrybucją materiałów drukowanych i konkursy promocyjne, promowanie towarów i usług osób
trzecich za pośrednictwem reklam na stronach internetowych, prowadzenie wystaw w celach biznesowych, handlowych i reklamowych, prowadzenie i przygotowanie pokazów handlowych, przygotowanie prezentacji do celów handlowych, przygotowywanie
i rozmieszczanie reklam, przygotowywanie dokumentów i materiałów reklamowych, przygotowywanie kampanii reklamowych, przygotowywanie prezentacji i wystaw w celach reklamowych, komercyjnych i handlowych, publikowanie materiałów i tekstów reklamowych,
reklama i usługi reklamowe, reklama w czasopismach, broszurach
i gazetach i w Internecie dla osób trzecich, rozpowszechnianie materiałów reklamowych [ulotek, broszur i materiałów drukowanych,
usługi doradcze odnoszące się do akcji promocyjnych, usługi dekorowania wystaw w celach reklamowych, usługi doradztwa w zakresie
public relations, usługi promocyjno-marketingowe przy użyciu mediów audiowizualnych, usługi reklamowe, marketingowe, promocyjne i public relations, usługi reklamowe, w tym reklama on-line w sieci
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komputerowej i za pośrednictwem Internetu, usługi w zakresie organizowania pokazów towarów handlowych, usługi w zakresie zarządzania targami, usługi związane z publiczną prezentacją produktów,
wydawanie i aktualizacja tekstów reklamowych, wynajem powierzchni reklamowej i materiałów reklamowych, wypożyczanie stoisk handlowych, wyświetlanie reklam dla osób trzecich, wynajem
powierzchni reklamowej na stronach internetowych, wynajem czasu
reklamowego we wszystkich środkach przekazu, zarządzanie biznesowe atrakcjami dla odwiedzających, zarządzanie programami motywacyjnymi na rzecz sprzedaży i promocji, zawieranie umów reklamowych na rzecz innych, administrowanie programami lojalności
konsumenta, doradztwo w zakresie zarządzania biznesowego i organizacji przedsiębiorstw, dostarczanie informacji dotyczących kontaktów handlowych i biznesowych, dystrybucja produktów do celów
reklamowych i ulotek promocyjnych, gromadzenie informacji dotyczących badań rynku, handlowe informacje i porady udzielane konsumentom [punkty informacji konsumenckiej], informacje i doradztwo w zakresie handlu zagranicznego, konsultacje związane
z organizacją kampanii promocyjnych na rzecz firm, konsultacje
w zakresie promocji działalności gospodarczej, negocjowanie transakcji handlowych dla osób trzecich, 38 elektroniczna transmisja i retransmisja dźwięków, obrazów, dokumentów, wiadomości i danych,
elektroniczne przesyłanie obrazów, zdjęć, obrazów graficznych i ilustracji przez światową sieć komputerową, elektroniczne usługi przekazywania wiadomości, emisja programów telewizyjnych za pośrednictwem Internetu, interaktywne przesyłanie treści wideo przez sieci
cyfrowe, komputerowa transmisja wiadomości, informacji i obrazów,
komunikacja w celu wymiany danych w formie elektronicznej, nadawanie audio, wideo i multimedialne za pośrednictwem Internetu i innych sieci łącznościowych, nadawanie programów telewizyjnych
i radiowych, nadawanie programów wizualnych i dźwiękowych
za pośrednictwem Internetu, organizowanie [zapewnianie] usług
konferencji elektronicznych, przekazywanie informacji i danych
za pośrednictwem usług online i Internetu, transmisja treści multimedialnych przez Internet, 41 administrowanie [organizacja] konkursami i działalnością kulturalną, doradztwo w zakresie szkoleń i szkoleń biznesowych, doradztwo w zakresie planowania imprez
specjalnych, dostarczanie informacji dotyczących edukacji, edukacja, edukacyjne usługi doradcze, informacja o edukacji, komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji elektronicznej, organizacja i prowadzenie konferencji i kongresów, organizowanie
konkursów edukacyjnych, kształcenie praktyczne [pokazy], kursy instruktażowe i szkoleniowe, kursy szkoleniowe w zakresie badań i rozwoju, nauczanie i szkolenia w dziedzinie biznesu, przemysłu i technologii informacyjnej, nauczanie i szkolenia, nauka projektowania
wnętrz, opracowywanie materiałów edukacyjnych, organizacja
i przeprowadzanie imprez szkoleniowych, seminariów szkoleniowych i kursów edukacyjnych, organizacja konkursów edukacyjnych,
seminariów, szkoleń, wystaw w celach edukacyjnych i szkoleniowych, warsztatów i seminariów, organizacja sympozjów dotyczących
edukacji i szkoleń, organizowanie corocznych konferencji edukacyjnych, organizowanie i obsługa konferencji, organizowanie i prowadzenie konferencji, kongresów, sympozjów, spotkań, seminariów
i warsztatów szkoleniowych, organizowanie i prowadzenie konkursów edukacyjnych, organizowanie i prowadzenie spotkań w dziedzinie edukacji, przygotowanie, organizowanie i prowadzenie wystaw,
imprez, kursów, wykładów i targów w celach szkoleniowych, edukacyjnych i instruktażowych, organizowanie konferencji związanych
z biznesem, organizowanie konkursów za pośrednictwem Internetu,
organizowanie kursów w zakresie szkoleń technicznych, organizowanie pokazów i programów w celach szkoleniowych, organizowanie prezentacji do celów edukacyjnych, organizowanie szkoleń oraz
zjazdów biznesowych i handlowych, organizowanie zajęć dydaktycznych, pokazy do celów szkoleniowych, produkcja edukacyjnych
nagrań dźwiękowych i wideo, produkcja materiałów kursowych rozprowadzanych na profesjonalnych seminariach, wykładach i kursach,
prowadzenie konferencji biznesowych, produkcja prezentacji audiowizualnych, prowadzenie kursów i warsztatów edukacyjnych z zakresu biznesu, przygotowanie prezentacji do celów szkoleniowych,
publikacja i redagowanie materiałów drukowanych, publikacja multimedialna materiałów drukowanych, publikowania broszur, arkuszy
informacyjnych i dydaktycznych materiałów edukacyjnych, publikowanie gazet, periodyków, katalogów i broszur, publikowanie książek
i literatury instruktażowej, publikowanie tekstów i obrazów, w tym
w formie elektronicznej, innych niż do celów reklamowych, publiko-
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wanie i rozpowszechnianie materiałów drukowanych dotyczących
edukacji, redagowanie tekstów pisanych, innych niż reklamowe,
szkolenie i instruktaż, usługi doradcze i informacyjne związane
z przygotowywaniem, organizowaniem i prowadzeniem kongresów,
sympozjów, warsztatów, konferencji i szkoleń, usługi edukacyjne,
usługi edukacyjne dla przemysłu i biznesu, zapewnianie szkoleń, kursów, kształcenia i nauczania, zarządzanie usługami edukacyjnymi,
usługi doradcze, instruktażowe i szkoleniowe, 42 usługi artystów
grafików, wzornictwo przemysłowe, projektowanie wizualne, projektowanie opakowań, badania techniczne, badania rynkowe, badania
materiałowe, badania konsumenckie, stylizacja.

(111) 333749
(220) 2019 07 02
(210) 501818
(151) 2020 10 09
(441) 2020 01 20
(732) AGENCJA SOMA SPÓŁKA JAWNA MAREK ORŁOWSKI,
KAMILLA WALICKA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) E ELEKTROTECHNIKA international trade show
(540)

(531) 27.05.01, 26.05.01, 26.05.16
(510), (511) 16 afisze, plakaty, broszury, książki upominkowe, książki,
książki z plakatami, czasopisma branżowe, czasopisma, kalendarze
drukowane, certyfikaty drukowane, zaproszenia drukowane, drukowane nagrody, broszury drukowane, drukowane emblematy, drukowane sprawozdania, ulotki drukowane, wykłady drukowane, materiały drukowane, drukowane materiały szkoleniowe, druki,
reprodukcje graficzne, katalogi, prospekty, publikacje drukowane,
wydawnictwa, 35 administrowanie dotyczące marketingu, administrowanie i zarządzanie działalnością gospodarczą administrowanie
programami motywacyjnymi w celu promowania sprzedaży towarów i usług dla osób trzecich, administrowanie konkursami w celach
reklamowych, agencje eksportowe i importowe, agencje informacji
handlowej i reklamowe, aktualizacja i utrzymywanie danych w komputerowych bazach danych, aktualizowanie informacji reklamowych
w komputerowej bazie danych, analiza reakcji na reklamę i badania
rynkowe, analiza danych statystycznych z badań rynku, analiza trendów marketingowych, analizy odbioru reklamy, analizy w zakresie
reklamy i marketingu, badania rynku i badania marketingowe, badania w zakresie wizerunku korporacyjnego, badania rynku do celów
reklamowych, badania konsumenckie, badania w zakresie wyszukiwania informacji handlowych, doradztwo biznesowe dotyczące reklamy i w zakresie marketingu strategicznego, doradztwo biznesowe
reklamowe i marketingowe, doradztwo dotyczące reklamy, doradztwo dotyczące organizowania działalności gospodarczej, doradztwo
i zarządzanie biznesowe w zakresie wprowadzania nowych produktów na rynek, doradztwo w zakresie promocji sprzedaży, dostarczanie informacji handlowych konsumentom, dostarczanie informacji
handlowych z internetowych baz danych, dostarczanie informacji
konsumentom na temat towarów i usług, dystrybucja i rozpowszechnianie materiałów reklamowych [ulotek, prospektów, materiałów
drukowanych, próbek], dystrybucja materiałów, prospektów, próbek, broszur, ogłoszeń promocyjnych i reklamowych, dystrybucja
reklam i ogłoszeń handlowych, dystrybucja tekstów reklamowych,
elektroniczne publikowanie druków w celach reklamowych, elektroniczne przetwarzanie zamówień, gromadzenie i systematyzowanie
informacji w komputerowych bazach danych, handlowe informacje
i porady udzielane konsumentom w wyborze towarów i usług, informacje na temat metod sprzedaży, kompilacja katalogów biznesowych do publikacji w internecie, kompilacja list adresowych dla przesyłek reklamowych, kompilacja, produkcja i rozpowszechnianie
materiałów reklamowych, kompilacja ogłoszeń reklamowych do wykorzystania w formie stron internetowych, konsultacje w zakresie
działalności gospodarczej dotyczące reklamy, konsultacje w zakresie
oceny rynku, konsultacje w zakresie technik sprzedaży i programów
sprzedaży, marketing imprez i wydarzeń, marketing towarów i usług
na rzecz innych, negocjowanie kontraktów reklamowych, ocena
skutków wywieranych przez działania reklamowe na odbiorców, obróbka tekstów, oferowanie próbek produktów, opracowywanie i realizacja planów i koncepcji medialnych i reklamowych, opracowywa-

Nr 5/2021

nie kampanii promocyjnych, opracowywanie strategii i pomysłów
marketingowych, organizacja i przeprowadzanie wystaw w ramach
targów handlowych, wydarzeń marketingowych i imprez reklamowych, organizacja targów w celach handlowych i reklamowych, organizacja subskrypcji pakietów informacyjnych, organizacja konkursów w celach reklamowych, organizacja wystaw dla biznesu lub
handlu, organizacja wystaw w celach handlowych lub reklamowych,
organizowanie i prowadzenie promocyjnych imprez marketingowych na rzecz osób trzecich, organizowanie i prowadzenie imprez,
wystaw, targów i pokazów w celach handlowych, promocyjnych lub
reklamowych, organizowanie dystrybucji próbek reklamowych, organizowanie i prowadzenie spotkań biznesowych i wydarzeń promocyjnych, organizowanie przestrzeni reklamowej w gazetach, pisanie tekstów reklamowych do celów reklamowych i promocyjnych,
pokazy towarów dla celów reklamowych i promocyjnych, produkcja
materiałów reklamowych i reklam, produkcja wizualnych materiałów
reklamowych, pośrednictwo w zakresie reklamy, projektowanie materiałów reklamowych, produkcja i dystrybucja reklam radiowych
i telewizyjnych, promowanie i przeprowadzanie targów handlowych,
promowanie sprzedaży towarów i usług innych podmiotów za pośrednictwem imprez promocyjnych, promowanie sprzedaży towarów i usług osób trzecich poprzez dystrybucję materiałów drukowanych i konkursy promocyjne, promowanie towarów i usług osób
trzecich za pośrednictwem reklam na stronach internetowych, prowadzenie wystaw w celach biznesowych, handlowych i reklamowych, prowadzenie i przygotowanie pokazów handlowych, przygotowanie prezentacji do celów handlowych, przygotowywanie
i rozmieszczanie reklam, przygotowywanie dokumentów i materiałów reklamowych, przygotowywanie kampanii reklamowych, przygotowywanie prezentacji i wystaw w celach reklamowych, komercyjnych i handlowych, publikowanie materiałów i tekstów reklamowych,
reklama i usługi reklamowe, reklama w czasopismach, broszurach
i gazetach i w Internecie dla osób trzecich, rozpowszechnianie materiałów reklamowych [ulotek, broszur i materiałów drukowanych,
usługi doradcze odnoszące się do akcji promocyjnych, usługi dekorowania wystaw w celach reklamowych, usługi doradztwa w zakresie
public relations, usługi promocyjno-marketingowe przy użyciu mediów audiowizualnych, usługi reklamowe, marketingowe, promocyjne i public relations, usługi reklamowe, w tym reklama on-line w sieci
komputerowej i za pośrednictwem Internetu, usługi w zakresie organizowania pokazów towarów handlowych, usługi w zakresie zarządzania targami, usługi związane z publiczną prezentacją produktów,
wydawanie i aktualizacja tekstów reklamowych, wynajem powierzchni reklamowej i materiałów reklamowych, wypożyczanie stoisk handlowych, wyświetlanie reklam dla osób trzecich, wynajem
powierzchni reklamowej na stronach internetowych, wynajem czasu
reklamowego we wszystkich środkach przekazu, zarządzanie biznesowe atrakcjami dla odwiedzających, zarządzanie programami motywacyjnymi na rzecz sprzedaży i promocji, zawieranie umów reklamowych na rzecz innych, administrowanie programami lojalności
konsumenta, doradztwo w zakresie zarządzania biznesowego i organizacji przedsiębiorstw, dostarczanie informacji dotyczących kontaktów handlowych i biznesowych, dystrybucja produktów do celów
reklamowych i ulotek promocyjnych, gromadzenie informacji dotyczących badań rynku, handlowe informacje i porady udzielane konsumentom [punkty informacji konsumenckiej], informacje i doradztwo w zakresie handlu zagranicznego, konsultacje związane
z organizacją kampanii promocyjnych na rzecz firm, konsultacje
w zakresie promocji działalności gospodarczej, negocjowanie transakcji handlowych dla osób trzecich, 38 elektroniczna transmisja i retransmisja dźwięków, obrazów, dokumentów, wiadomości i danych,
elektroniczne przesyłanie obrazów, zdjęć, obrazów graficznych i ilustracji przez światową sieć komputerową elektroniczne usługi przekazywania wiadomości, emisja programów telewizyjnych za pośrednictwem internetu, interaktywne przesyłanie treści wideo przez sieci
cyfrowe, komputerowa transmisja wiadomości, informacji i obrazów,
komunikacja w celu wymiany danych w formie elektronicznej, nadawanie audio, wideo i multimedialne za pośrednictwem Internetu i innych sieci łącznościowych, nadawanie programów telewizyjnych
i radiowych, nadawanie programów wizualnych i dźwiękowych
za pośrednictwem Internetu, organizowanie [zapewnianie] usług
konferencji elektronicznych, przekazywanie informacji i danych
za pośrednictwem usług online i Internetu, transmisja treści multimedialnych przez Internet, 41 administrowanie [organizacja] konkursami i działalnością kulturalną doradztwo w zakresie szkoleń i szko-
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leń biznesowych, doradztwo w zakresie planowania imprez
specjalnych, dostarczanie informacji dotyczących edukacji, edukacja, edukacyjne usługi doradcze, informacja o edukacji, komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji elektronicznej, organizacja i prowadzenie konferencji i kongresów, organizowanie
konkursów edukacyjnych, kształcenie praktyczne [pokazy], kursy instruktażowe i szkoleniowe, kursy szkoleniowe w zakresie badań i rozwoju, nauczanie i szkolenia w dziedzinie biznesu, przemysłu i technologii informacyjnej, nauczanie i szkolenia, nauka projektowania
wnętrz, opracowywanie materiałów edukacyjnych, organizacja
i przeprowadzanie imprez szkoleniowych, seminariów szkoleniowych i kursów edukacyjnych, organizacja konkursów edukacyjnych,
seminariów, szkoleń, wystaw w celach edukacyjnych i szkoleniowych, warsztatów i seminariów, organizacja sympozjów dotyczących
edukacji i szkoleń, organizowanie corocznych konferencji edukacyjnych, organizowanie i obsługa konferencji, organizowanie i prowadzenie konferencji, kongresów, sympozjów, spotkań, seminariów
i warsztatów szkoleniowych, organizowanie i prowadzenie konkursów edukacyjnych, organizowanie i prowadzenie spotkań w dziedzinie edukacji, przygotowanie, organizowanie i prowadzenie wystaw,
imprez, kursów, wykładów i targów w celach szkoleniowych, edukacyjnych i instruktażowych, organizowanie konferencji związanych
z biznesem, organizowanie konkursów za pośrednictwem Internetu,
organizowanie kursów w zakresie szkoleń technicznych, organizowanie pokazów i programów w celach szkoleniowych, organizowanie prezentacji do celów edukacyjnych, organizowanie szkoleń oraz
zjazdów biznesowych i handlowych, organizowanie zajęć dydaktycznych, pokazy do celów szkoleniowych, produkcja edukacyjnych
nagrań dźwiękowych i wideo, produkcja materiałów kursowych rozprowadzanych na profesjonalnych seminariach, wykładach i kursach,
prowadzenie konferencji biznesowych, produkcja prezentacji audiowizualnych, prowadzenie kursów i warsztatów edukacyjnych z zakresu biznesu, przygotowanie prezentacji do celów szkoleniowych,
publikacja i redagowanie materiałów drukowanych, publikacja multimedialna materiałów drukowanych, publikowania broszur, arkuszy
informacyjnych i dydaktycznych materiałów edukacyjnych, publikowanie gazet, periodyków, katalogów i broszur, publikowanie książek
i literatury instruktażowej, publikowanie tekstów i obrazów, w tym
w formie elektronicznej, innych niż do celów reklamowych, publikowanie i rozpowszechnianie materiałów drukowanych dotyczących
edukacji, redagowanie tekstów pisanych, innych niż reklamowe,
szkolenie i instruktaż, usługi doradcze i informacyjne związane
z przygotowywaniem, organizowaniem i prowadzeniem kongresów,
sympozjów, warsztatów, konferencji i szkoleń, usługi edukacyjne,
usługi edukacyjne dla przemysłu i biznesu, zapewnianie szkoleń, kursów, kształcenia i nauczania, zarządzanie usługami edukacyjnymi,
usługi doradcze, instruktażowe i szkoleniowe, 42 usługi artystów
grafików, wzornictwo przemysłowe, projektowanie wizualne, projektowanie opakowań, badania techniczne, badania rynkowe, badania
materiałowe, badania konsumenckie, stylizacja.

(111) 333750
(220) 2019 07 02
(210) 501819
(151) 2020 10 09
(441) 2020 01 20
(732) AGENCJA SOMA SPÓŁKA JAWNA MAREK ORŁOWSKI,
KAMILLA WALICKA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ŚWIATŁO international trade show
(540)

(591) czarny, żółty
(531) 27.05.01, 26.04.01, 26.04.12, 29.01.12
(510), (511) 16 afisze, plakaty, broszury, książki upominkowe, książki, książki z plakatami, czasopisma branżowe, czasopisma, kalendarze drukowane, certyfikaty drukowane, zaproszenia drukowane,
drukowane nagrody, broszury drukowane, drukowane emblematy,
drukowane sprawozdania, ulotki drukowane, wykłady drukowane,
materiały drukowane, drukowane materiały szkoleniowe, druki, reprodukcje graficzne, katalogi, prospekty, publikacje drukowane,
wydawnictwa, 35 administrowanie dotyczące marketingu, admini-
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strowanie i zarządzanie działalnością gospodarczą administrowanie programami motywacyjnymi w celu promowania sprzedaży
towarów i usług dla osób trzecich, administrowanie konkursami
w celach reklamowych, agencje eksportowe i importowe, agencje
informacji handlowej i reklamowe, aktualizacja i utrzymywanie danych w komputerowych bazach danych, aktualizowanie informacji
reklamowych w komputerowej bazie danych, analiza reakcji na reklamę i badania rynkowe, analiza danych statystycznych z badań
rynku, analiza trendów marketingowych, analizy odbioru reklamy,
analizy w zakresie reklamy i marketingu, badania rynku i badania
marketingowe, badania w zakresie wizerunku korporacyjnego, badania rynku do celów reklamowych, badania konsumenckie, badania w zakresie wyszukiwania informacji handlowych, doradztwo
biznesowe dotyczące reklamy i w zakresie marketingu strategicznego, doradztwo biznesowe reklamowe i marketingowe, doradztwo dotyczące reklamy, doradztwo dotyczące organizowania działalności gospodarczej, doradztwo i zarządzanie biznesowe
w zakresie wprowadzania nowych produktów na rynek, doradztwo
w zakresie promocji sprzedaży, dostarczanie informacji handlowych konsumentom, dostarczanie informacji handlowych z internetowych baz danych, dostarczanie informacji konsumentom
na temat towarów i usług, dystrybucja i rozpowszechnianie materiałów reklamowych [ulotek, prospektów, materiałów drukowanych, próbek], dystrybucja materiałów, prospektów, próbek, broszur, ogłoszeń promocyjnych i reklamowych, dystrybucja reklam
i ogłoszeń handlowych, dystrybucja tekstów reklamowych, elektroniczne publikowanie druków w celach reklamowych, elektroniczne przetwarzanie zamówień, gromadzenie i systematyzowanie
informacji w komputerowych bazach danych, handlowe informacje
i porady udzielane konsumentom w wyborze towarów i usług, informacje na temat metod sprzedaży, kompilacja katalogów biznesowych do publikacji w Internecie, kompilacja list adresowych dla
przesyłek reklamowych, kompilacja, produkcja i rozpowszechnianie materiałów reklamowych, kompilacja ogłoszeń reklamowych
do wykorzystania w formie stron internetowych, konsultacje w zakresie działalności gospodarczej dotyczące reklamy, konsultacje
w zakresie oceny rynku, konsultacje w zakresie technik sprzedaży
i programów sprzedaży, marketing imprez i wydarzeń, marketing
towarów i usług na rzecz innych, negocjowanie kontraktów reklamowych, ocena skutków wywieranych przez działania reklamowe
na odbiorców, obróbka tekstów, oferowanie próbek produktów,
opracowywanie i realizacja planów i koncepcji medialnych i reklamowych, opracowywanie kampanii promocyjnych, opracowywanie strategii i pomysłów marketingowych, organizacja i przeprowadzanie wystaw w ramach targów handlowych, wydarzeń
marketingowych i imprez reklamowych, organizacja targów w celach handlowych i reklamowych, organizacja subskrypcji pakietów
informacyjnych, organizacja konkursów w celach reklamowych, organizacja wystaw dla biznesu lub handlu, organizacja wystaw w celach handlowych lub reklamowych, organizowanie i prowadzenie
promocyjnych imprez marketingowych na rzecz osób trzecich, organizowanie i prowadzenie imprez, wystaw, targów i pokazów
w celach handlowych, promocyjnych lub reklamowych, organizowanie dystrybucji próbek reklamowych, organizowanie i prowadzenie spotkań biznesowych i wydarzeń promocyjnych, organizowanie przestrzeni reklamowej w gazetach, pisanie tekstów
reklamowych do celów reklamowych i promocyjnych, pokazy towarów dla celów reklamowych i promocyjnych, produkcja materiałów reklamowych i reklam, produkcja wizualnych materiałów reklamowych, pośrednictwo w zakresie reklamy, projektowanie
materiałów reklamowych, produkcja i dystrybucja reklam radiowych i telewizyjnych, promowanie i przeprowadzanie targów handlowych, promowanie sprzedaży towarów i usług innych podmiotów za pośrednictwem imprez promocyjnych, promowanie
sprzedaży towarów i usług osób trzecich poprzez dystrybucję materiałów drukowanych i konkursy promocyjne, promowanie towarów i usług osób trzecich za pośrednictwem reklam na stronach internetowych, prowadzenie wystaw w celach biznesowych,
handlowych i reklamowych, prowadzenie i przygotowanie pokazów handlowych, przygotowanie prezentacji do celów handlowych, przygotowywanie i rozmieszczanie reklam, przygotowywanie dokumentów i materiałów reklamowych, przygotowywanie
kampanii reklamowych, przygotowywanie prezentacji i wystaw
w celach reklamowych, komercyjnych i handlowych, publikowanie
materiałów i tekstów reklamowych, reklama i usługi reklamowe, re-

162

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

klama w czasopismach, broszurach i gazetach i w Internecie dla
osób trzecich, rozpowszechnianie materiałów reklamowych [ulotek, broszur i materiałów drukowanych, usługi doradcze odnoszące
się do akcji promocyjnych, usługi dekorowania wystaw w celach
reklamowych, usługi doradztwa w zakresie public relations, usługi
promocyjno-marketingowe przy użyciu mediów audiowizualnych,
usługi reklamowe, marketingowe, promocyjne i public relations,
usługi reklamowe, w tym reklama on-line w sieci komputerowej
i za pośrednictwem Internetu, usługi w zakresie organizowania pokazów towarów handlowych, usługi w zakresie zarządzania targami, usługi związane z publiczną prezentacją produktów, wydawanie i aktualizacja tekstów reklamowych, wynajem powierzchni
reklamowej i materiałów reklamowych, wypożyczanie stoisk handlowych, wyświetlanie reklam dla osób trzecich, wynajem powierzchni reklamowej na stronach internetowych, wynajem czasu
reklamowego we wszystkich środkach przekazu, zarządzanie biznesowe atrakcjami dla odwiedzających, zarządzanie programami
motywacyjnymi na rzecz sprzedaży i promocji, zawieranie umów
reklamowych na rzecz innych, administrowanie programami lojalności konsumenta, doradztwo w zakresie zarządzania biznesowego i organizacji przedsiębiorstw, dostarczanie informacji dotyczących kontaktów handlowych i biznesowych, dystrybucja produktów
do celów reklamowych i ulotek promocyjnych, gromadzenie informacji dotyczących badań rynku, handlowe informacje i porady
udzielane konsumentom [punkty informacji konsumenckiej], informacje i doradztwo w zakresie handlu zagranicznego, konsultacje
związane z organizacją kampanii promocyjnych na rzecz firm, konsultacje w zakresie promocji działalności gospodarczej, negocjowanie transakcji handlowych dla osób trzecich, 38 elektroniczna
transmisja i retransmisja dźwięków, obrazów, dokumentów, wiadomości i danych, elektroniczne przesyłanie obrazów, zdjęć, obrazów
graficznych i ilustracji przez światową sieć komputerową elektroniczne usługi przekazywania wiadomości, emisja programów telewizyjnych za pośrednictwem Internetu, interaktywne przesyłanie
treści wideo przez sieci cyfrowe, komputerowa transmisja wiadomości, informacji i obrazów, komunikacja w celu wymiany danych
w formie elektronicznej, nadawanie audio, wideo i multimedialne
za pośrednictwem Internetu i innych sieci łącznościowych, nadawanie programów telewizyjnych i radiowych, nadawanie programów wizualnych i dźwiękowych za pośrednictwem Internetu, organizowanie [zapewnianie] usług konferencji elektronicznych,
przekazywanie informacji i danych za pośrednictwem usług online
i Internetu, transmisja treści multimedialnych przez Internet, 41 administrowanie [organizacja] konkursami i działalnością kulturalną
doradztwo w zakresie szkoleń i szkoleń biznesowych, doradztwo
w zakresie planowania imprez specjalnych, dostarczanie informacji
dotyczących edukacji, edukacja, edukacyjne usługi doradcze, informacja o edukacji, komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji elektronicznej, organizacja i prowadzenie konferencji i kongresów, organizowanie konkursów edukacyjnych, kształcenie
praktyczne [pokazy], kursy instruktażowe i szkoleniowe, kursy
szkoleniowe w zakresie badań i rozwoju, nauczanie i szkolenia
w dziedzinie biznesu, przemysłu i technologii informacyjnej, nauczanie i szkolenia, nauka projektowania wnętrz, opracowywanie
materiałów edukacyjnych, organizacja i przeprowadzanie imprez
szkoleniowych, seminariów szkoleniowych i kursów edukacyjnych,
organizacja konkursów edukacyjnych, seminariów, szkoleń, wystaw w celach edukacyjnych i szkoleniowych, warsztatów i seminariów, organizacja sympozjów dotyczących edukacji i szkoleń, organizowanie corocznych konferencji edukacyjnych, organizowanie
i obsługa konferencji, organizowanie i prowadzenie konferencji,
kongresów, sympozjów, spotkań, seminariów i warsztatów szkoleniowych, organizowanie i prowadzenie konkursów edukacyjnych,
organizowanie i prowadzenie spotkań w dziedzinie edukacji, przygotowanie, organizowanie i prowadzenie wystaw, imprez, kursów,
wykładów i targów w celach szkoleniowych, edukacyjnych i instruktażowych, organizowanie konferencji związanych z biznesem,
organizowanie konkursów za pośrednictwem Internetu, organizowanie kursów w zakresie szkoleń technicznych, organizowanie pokazów i programów w celach szkoleniowych, organizowanie prezentacji do celów edukacyjnych, organizowanie szkoleń oraz
zjazdów biznesowych i handlowych, organizowanie zajęć dydaktycznych, pokazy do celów szkoleniowych, produkcja edukacyjnych nagrań dźwiękowych i wideo, produkcja materiałów kursowych rozprowadzanych na profesjonalnych seminariach,
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wykładach i kursach, prowadzenie konferencji biznesowych, produkcja prezentacji audiowizualnych, prowadzenie kursów i warsztatów edukacyjnych z zakresu biznesu, przygotowanie prezentacji
do celów szkoleniowych, publikacja i redagowanie materiałów drukowanych, publikacja multimedialna materiałów drukowanych, publikowania broszur, arkuszy informacyjnych i dydaktycznych materiałów edukacyjnych, publikowanie gazet, periodyków, katalogów
i broszur, publikowanie książek i literatury instruktażowej, publikowanie tekstów i obrazów, w tym w formie elektronicznej, innych niż
do celów reklamowych, publikowanie i rozpowszechnianie materiałów drukowanych dotyczących edukacji, redagowanie tekstów
pisanych, innych niż reklamowe, szkolenie i instruktaż, usługi doradcze i informacyjne związane z przygotowywaniem, organizowaniem i prowadzeniem kongresów, sympozjów, warsztatów, konferencji i szkoleń, usługi edukacyjne, usługi edukacyjne dla przemysłu
i biznesu, zapewnianie szkoleń, kursów, kształcenia i nauczania,
zarządzanie usługami edukacyjnymi, usługi doradcze, instruktażowe i szkoleniowe, 42 usługi artystów grafików, wzornictwo przemysłowe, projektowanie wizualne, projektowanie opakowań, badania
techniczne, badania rynkowe, badania materiałowe, badania konsumenckie, stylizacja, usługi artystów grafików, wzornictwo przemysłowe, projektowanie wizualne, projektowanie opakowań, badania techniczne, badania rynkowe, badania materiałowe, badania
konsumenckie, stylizacja.

(111) 333751
(220) 2019 07 03
(210) 501841
(151) 2020 10 13
(441) 2020 01 20
(732) TRUS MARIUSZ, Lublin (PL)
(540) (znak słowny)
(540) DEBRAMET
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne stosowane w stanach zapalnych oczu.
(111) 333752
(220) 2019 07 03
(210) 501842
(151) 2020 10 14
(441) 2020 01 20
(732) TRUS MARIUSZ, Lublin (PL)
(540) (znak słowny)
(540) SOLESCIN
(510), (511) 5 preparaty wspomagające prawidłową pracę układu
krążenia.
(111) 333753
(220) 2019 07 03
(151) 2020 10 14
(441) 2020 01 20
(732) SCHIEDEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opole (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SCHIEDEL RENOVA
(540)

(210) 501845

(591) biały, czarny, pomarańczowy
(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.04.02, 26.04.05, 26.04.18
(510), (511) 19 materiały budowlane (niemetalowe), runy sztywne
niemetalowe stosowane w budownictwie, w szczególności: rury
ceramiczne, kanały nie z metalu do instalacji wentylacyjnych grzewczych i klimatyzacyjnych, niemetalowe kominy prefabrykowane,
gotowe części niemetalowe przewodów kominowych, niemetalowe
części fasonowe dla rur kominowych, niemetalowe prefabrykowane
wentylacyjne kanały kablowe.
(111) 333754
(220) 2019 07 03
(151) 2020 10 14
(441) 2020 01 20
(732) INTERMAG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Olkusz (PL)
(540) (znak słowny)
(540) AVADIUM

(210) 501847
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(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, 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 zwalczania robactwa, chemikalia do ochrony roślin, a mianowicie
środki grzybobójcze, chwastobójcze, herbicydy, insektycydy, środki
przeciwpasożytnicze, dodatki do pasz i karmy dla zwierząt, do celów
niemedycznych, preparaty do zwalczania szkodników roślin i choroby
roślin, preparaty do obróbki nasion i materiału siewnego, preparaty
do obróbki podłoży hodowlanych i gleby, 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,
dodatki do pasz i karmy dla zwierząt (płody rolne nieprzetworzone),
do celów niemedycznych.

(111) 333755
(220) 2019 07 03
(210) 501849
(151) 2020 10 14
(441) 2020 01 20
(732) INTERMAG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Olkusz (PL)
(540) (znak słowny)
(540) VANADOO
(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, 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 zwalczania robactwa, chemikalia do ochrony roślin, a mianowicie
środki grzybobójcze, chwastobójcze, herbicydy, insektycydy, środki
przeciwpasożytnicze, dodatki do pasz i karmy dla zwierząt, do celów
niemedycznych, preparaty do zwalczania szkodników roślin i choroby
roślin, preparaty do obróbki nasion i materiału siewnego, preparaty
do obróbki podłoży hodowlanych i gleby, 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,
dodatki do pasz i karmy dla zwierząt (płody rolne nieprzetworzone),
do celów niemedycznych.
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(111) 333756
(220) 2019 07 03
(210) 501851
(151) 2020 10 14
(441) 2020 01 20
(732) DOLMAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Łęczna (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) dolmax
(540)

(591) czerwony, niebieski
(531) 01.05.02, 27.05.01, 24.15.01, 26.04.02, 26.04.04, 29.01.12
(510), (511) 9 alarmy, alarmy antywłamaniowe, alarmy pożarowe,
aparatura elektryczna do komutacji, cewki elektryczne, elektryczne
i elektroniczne instalacje do wideomonitoringu, elektryczne urządzenia kontrolno-sterujące, elektryczne urządzenia pomiarowe,
gniazdka, wtyczki i inne kontakty [złącza elektryczne], instalacje
elektryczne, kable elektryczne, końcówki [elektryczność], liczniki,
mierniki napięcia, łączniki elektryczne, ograniczniki [elektryczność],
oporniki elektryczne [rezystory], powłoki [osłony] kabli elektrycznych, powłoki do identyfikacji przewodów elektrycznych, przekaźniki elektryczne, przetworniki elektryczne, przełączniki elektryczne,
przewody elektryczne, pulpity rozdzielcze [elektryczność], puszki
odgałęźne [elektryczność], puszki przyłączeniowe [elektryczność],
reduktory [elektryczność], skrzynki rozgałęźne [elektryczność], szafy
rozdzielcze [elektryczność], tablice rozdzielcze [elektryczność], tablice sterownicze [elektryczność], tuleje łączące do kabli elektrycznych,
transformatory elektryczne, urządzenia do sprawdzania uziemienia,
wskaźniki strat elektrycznych, złącza do przewodów elektrycznych,
złączki do przewodów [elektryczność], 37 budownictwo, instalacja
uziemienia elektrycznego, instalowanie i naprawa alarmów przeciwwłamaniowych, instalowanie i naprawa urządzeń elektrycznych,
konserwacja i naprawa elektrycznych systemów uziemienia, konsultacje budowlane, nadzór budowlany, naprawa linii wysokiego napięcia, usługi elektryków, wynajem sprzętu budowlanego, 42 badania
w dziedzinie inżynierii elektrycznej, badania w dziedzinie energii,
miernictwo [pomiary], usługi inżynieryjne w dziedzinie energii elektrycznej, usługi inżynieryjne w dziedzinie technologii energetycznej,
usługi analiz i testów związane z urządzeniami inżynierii elektrycznej, usługi w zakresie inżynierii elektrycznej, usługi analiz i testów
związane z urządzeniami inżynierii elektrycznej, pomiary inżynieryjne, projektowanie techniczne, prace inżynieryjne, projektowanie
systemów inżynierii budowlanej, projektowanie techniczne i doradztwo, projektowanie systemów elektrycznych, testy inżynieryjne.
(111) 333757
(220) 2019 07 05
(151) 2020 10 13
(441) 2019 12 30
(732) Birkenstock Sales GmbH, Vettelschoss (DE)
(552) (znak pozycyjny)
(540)
(540)

(210) 501918

(531) 09.09.15, 25.12.25
(571) opis znaku: Znak przedstawia podeszwę buta, w szczególności typu sandał,zawierającą od spodu fantazyjny wzór złożony
z okrągłych łukówprzecinających się pod kątem 90 stopni, przy
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czym obszary powierzchnipodeszwy wyznaczane przez łuki
są w ten sposób zamknięte, żeby wkażdym przypadku uzyskać
wrażenie wizualne przypominające kość.Podeszwa jest umieszczona w ten sposób, że po lewej stronie na dwóchkrótkich
paskach znajdują się sprzączki, po prawej stronie znajdują siędwa
dłuższe paski z dziurkami.
(510), (511) 25 obuwie, w szczególności buty, niskie obuwie, buty
sznurowane, buty na płaskim obcasie, tenisówki, buty pokładowe, pantofle domowe, buty kąpielowe, sandały, obuwie wykonane
z drewna, botki, części i wyposażenie dla wszystkich wymienionych
towarów ujęte w tej klasie, w szczególności podeszwy butów, skarpety wewnętrzne, formowane podeszwy, koturny i buty na platformie,
wkładki do butów wykonane z korka, paski do naprawy koturnów,
podeszwy butów, pośrednie warstwy podeszwy, japonki, oprawy
i tkaniny obiciowe na podeszwy będące pośrednimi warstwami podeszwy, nakrycia głowy, w szczególności czapki, odzież, w szczególności paski, szaliki, skarpety.
(111) 333758
(220) 2019 06 04
(210) 500656
(151) 2020 11 23
(441) 2020 08 03
(732) HAUSTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) HOMOCYNE
(510), (511) 5 suplement diety.
(111) 333759
(220) 2019 06 10
(210) 500931
(151) 2020 11 03
(441) 2020 07 06
(732) FIRMA KARLIK SPÓŁKA JAWNA, Poznań (PL)
(540) (znak słowny)
(540) pARTs
(510), (511) 14 biżuteria, breloki do kluczy, biżuteria sztuczna, naszyjniki, bransoletki, zawieszki jako biżuteria, zawieszki do breloków
do kluczy.
(111) 333760
(220) 2019 06 11
(210) 501014
(151) 2020 11 04
(441) 2020 07 20
(732) SZWAJOREK MARCIN, KLUSKA PATRYK WDB SPÓŁKA
CYWILNA, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WDB PLAST
(540)

(531) 27.05.01, 27.05.10, 27.05.11, 27.05.17
(510), (511) 19 taśma plastikowa do ogrodzeń.
(111) 333761
(220) 2019 06 17
(210) 501217
(151) 2020 10 30
(441) 2019 08 12
(732) KWARCIAK TOMASZ MURAT TRADE, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) OZON High Quality
(540)

(591) biały, jasnoniebieski, ciemnoniebieski
(531) 29.01.03, 27.05.01, 26.01.02, 26.01.03, 01.01.02
(510), (511) 5 odświeżacze powietrza, wkłady do odświeżaczy powietrza, odświeżacze oddechu do celów medycznych, 35 zgrupowa-
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nie na rzecz osób trzecich: odświeżaczy powietrza, wkładów do odświeżaczy powietrza, odświeżaczy oddechu do celów medycznych
pozwalające nabywcy wygodnie oglądać lub zapoznać się z opisem
oraz kupować te towary w szczególności: w sklepie, z katalogu różnych artykułów, za pośrednictwem usługi elektronicznej, w systemie
on-line, na stronie internetowej.

(111) 333762
(220) 2019 07 16
(210) 502341
(151) 2020 11 17
(441) 2020 08 03
(732) STOWARZYSZENIE EAGLES FREE GROUP, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) EAGLES MC POLAND
(540)

(591) żółty, szary, biały, czarny
(531) 03.07.01, 03.07.19, 18.01.21, 26.04.02, 26.04.06, 27.05.01,
29.01.14
(510), (511) 41 propagowanie rozwoju turystyki motocyklowej, krajowej wśród dorosłych i młodzieży, rozpowszechnianie wśród społeczeństwa pozytywnego wizerunku motocyklisty i bezpiecznego
zachowania na drogach, organizowanie imprez charytatywnych,
organizowanie zlotów motocyklowych.
(111) 333763
(220) 2019 08 21
(151) 2020 11 19
(441) 2020 08 03
(732) Endemol Shine UK Limited, Londyn (GB)
(540) (znak graficzny)
(540)
(540)

(210) 503658

(591) biały, zielony, czerwony, żółty
(531) 05.07.16, 05.07.24, 05.09.15, 05.09.17, 29.01.14
(510), (511) 9 nośniki sygnałów audio oraz sygnałów wideo, nagrania
filmów i programów telewizyjnych, nagrania multimedialne, podcasty, nagrania dźwięku i muzyki, kasety audio-wideo, dyski kompaktowe, płyty DVD, zapisy fonograficzne, płyty CD-ROM, oprogramowanie komputerowe, oprogramowanie i aplikacje na urządzenia
mobilne, oprogramowanie umożliwiające przesyłanie, publikowanie, pokazywanie, wyświetlanie, tagowanie, blogowanie, udostępnianie lub inne udostępnianie mediów elektronicznych lub informacji przez internet lub inne sieci komunikacyjne, oprogramowanie gier
komputerowych, gry komputerowe, nagrania wideo dostarczane
z internetu, publikacje elektroniczne do pobrania, publikacje elektroniczne do pobrania dostarczane online z baz danych lub internetu, publikacje elektroniczne w dowolnych mediach, pliki graficzne
do pobrania, kupony mobilne do pobrania, cyfrowe zdjęcia do pobrania, grafika komputerowa do pobrania, kreskówki, materiały edukacyjne do pobrania, nagrania wideo do pobrania, dzieła sztuki
do pobrania dostarczane online z baz danych lub internetu, grafiki
komputerowe do pobrania, grafika do pobrania do telefonów komórkowych, muzyka, filmy i inne rodzaje elektronicznych publikacji
tekstowych i obrazowych utrwalone na nośnikach, komputerowe
bazy danych, wygaszacze ekranu, kartridże do telewizyjnych zestawów gier, dyski laserowe, podkładki pod myszy, oprogramowanie
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do pobrania na telefony komórkowe, tablety i inne elektroniczne
urządzenia mobilne, oprogramowanie komputerowe w postaci aplikacji na urządzenia mobilne i komputery, aplikacje komputerowe
zawierające gry komputerowe, aplikacje do urządzeń mobilnych
do celów rozrywkowych, w tym pokazy gotowania, konkursy kulinarne, instrukcje i przepisy kulinarne, planery i organizery do pobrania,
pobieralne nagrania audio i wideo obejmujące pokazy gotowania,
konkurs gotowania, instrukcje gotowania i przepisy kulinarne, instrukcje obsługi w formie elektronicznej, programy telewizyjne i nagrania wideo do pobrania zawierające programy kulinarne, konkursy
kulinarne, instrukcje gotowania i przepisy kulinarne, e-książki, książki
elektroniczne do pobrania, publikacje elektroniczne, mianowicie
książki zawierające wiadomości rozrywkowe, gotowanie i przepisy
zapisane na nośnikach komputerowych i urządzeniach komunikacji
mobilnej, cotygodniowe publikacje pobierane w formie elektronicznej z internetu, automatyczne przyrządy pomiarowe, urządzenia pomiarowe, w tym wagi i urządzenia do pomiaru temperatury do użytku w kuchni, termometry, termometry mięsne, cyfrowe termometry
mięsne, termometry grillowe, liczniki czasu, minutniki kuchenne,
liczniki czasu do jajek, przyrządy do pomiaru czasu (z wyłączeniem
zegarów i zegarków), 16 papier, tektura, wydruki, fotografie, materiały biurowe, materiały instruktażowe i dydaktyczne (z wyjątkiem
przyrządów), przybory do pisania, publikacje, książki, broszury, czasopisma, katalogi, przewodniki, dzienniki, plakaty, nadruki, programy telewizyjne, naklejki, serwety stołowe z papieru, maty stołowe
z papieru, serwetki papierowe, broszury dotyczące gier, druki, w tym
księgi reguł i karty wyników do użytku z grami, czasopisma o modzie, książki kucharskie, karty z przepisami, książki z przepisami, torby na zakupy, torby papierowe, broszurki, arkusze informacyjne, drukowane programy, przybory do pisania, pióra, ołówki, kredki, gumki
do mazania, wkłady atramentowe, wkłady do długopisów, wkłady
do markerów, wkłady do piór, wkłady do piór kulkowych, grafitowe
wkłady do ołówków automatycznych, wkłady do gumek do wycierania na ołówki, temperówki, piórniki i etui, etui na ołówki, albumy fotograficzne, segregatory, składane lornetki, zeszyty, notesy, pamiętniki, kalendarze, kartki pocztowe, kartki okolicznościowe, kalki,
szablony, zwykłe karty do gry, drukowane publikacje dotyczące żywności i gotowania, roczniki, komiksy, śpiewniki, biuletyny, gazety, albumy, podręczniki, instrukcje, mapy, ulotki, etykiety, artykuły biurowe, materiały do rysowania i malowania, aparatura i instrumenty,
materiały do oprawiania książek, okładki książek, zakładki do książek, zestawy do drukowania, rysunki, obrazki, ozdoby na ołówki,
opakowania na prezenty, kartki okolicznościowe, papier do pakowania prezentów, pudełka prezentowe, notesy, serwetki papierowe
oraz inne ozdobne przedmioty papierowe, papierowe obrusy, papierowe serpentyny na przyjęcia, wzory haftów, dekoracyjne przedruki,
linijki, gumki do mazania, kartki z życzeniami, wzory papierowe, banery, grafiki, 18 kufry i torby podróżne, parasole i parasole przeciwsłoneczne, laski do chodzenia, walizy, torby podróżne, torby, portfele
i inne artykuły służące do przenoszenia, torby na zakupy, walizki
na dokumenty, plecaki, torby, torby wykonane ze skóry, torebki, skórzane plecaki, bagaż, futerał na banknoty, torby na pasek, etui kosmetyczne, torby plażowe, sakiewki na pasek, portfele, nesesery, torebki okrągłe, nerki-torebki na biodra, etui na wizytówki, torby
płócienne, torby na zakupy z płótna, portfele na karty [wyroby skórzane], pokrowce na garnitury, koszule i sukienki, etui na klucze, portmonetki, etui na karty kredytowe, opakowania na karty kredytowe,
etui na telefon, portmonetki, walizki, pokrowce na krawaty, 25
odzież, obuwie, nakrycie głowy, fartuchy, fartuchy szefów kuchni,
czapki szefów kuchni, 28 zabawki, gry, puzzle i przedmioty do zabawy, artykuły gimnastyczne i sportowe nieujęte w innych klasach, narzędzia kuchenne jako zabawki, zabawki do pieczenia, zabawkowe
naczynia kuchenne, zabawkowe urządzenia kuchenne i akcesoria
do nich, ozdoby choinkowe, urządzenia do użytku w grach, urządzenia i przyrządy do gier komputerowych, gry elektryczne i elektroniczne, elektroniczne urządzenia rozrywkowe zasilane monetami
lub żetonami, przenośne gry komputerowe, urządzenia do gier wideo, karty do gry, gry karciane, plansze do użytku w grach, części
i wyposażenie wszystkich wyżej wymienionych towarów, 41 edukacja, zapewnianie szkoleń, zabawa, rozrywka online, działalność sportowa i kulturalna, usługi loteryjne, usługi gier elektronicznych świadczone za pośrednictwem internetu, udostępnianie publikacji
elektronicznych on-line, usługi wydawnicze, produkcja i dystrybucja
nagrań audio i/lub wideo oraz programów i filmów radiowych i telewizyjnych, wypożyczanie nagrań audio i wideo, programów i filmów
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radiowych i telewizyjnych, usługi rozrywki teatralnej, muzycznej, telewizyjnej i filmowej, publikacja książek, tekstów i czasopism online,
udostępnianie cyfrowych nagrań wideo i/lub audio (nie do pobrania) za pośrednictwem sieci komputerowej, takiej jak Internet, udostępnianie publikacji elektronicznych on-line (nie do pobrania) online z baz danych lub Internetu, udostępnianie elektronicznych
obrazów i dzieł sztuki (nie do pobrania) online z baz danych lub Internetu, usługi edukacyjne świadczone przez radio, programy telewizyjne i filmy, rozrywka na żywo, organizacja, produkcja i prezentacja
występów na żywo, zespoły na żywo, pokazy komedii, tańca, muzyki
i mody, produkcja programów telewizyjnych na żywo, produkcja pokazów mody, usługi edukacyjne związane z modą, edukacja i nauczanie przez lub związane z radiem i telewizją, wypożyczanie programów telewizyjnych i radiowych oraz filmów i nagrań dźwiękowych
i wideo, produkcja i wypożyczanie materiałów edukacyjnych i instruktażowych, organizacja, produkcja i prezentacja wydarzeń w celach edukacyjnych, kulturalnych lub rozrywkowych, organizacja, produkcja i prezentacja zawodów, konkursów, gier, quizów, dni zabawy,
wystaw, wydarzeń sportowych, pokazów, roadshow, wydarzeń inscenizowanych, przedstawień teatralnych, koncertów, występów
na żywo i wydarzeń z udziałem publiczności, zapewnianie rozrywki
i edukacji w celu uzyskania dostępu za pośrednictwem sieci komunikacyjnych i komputerowych, produkcja, prezentacja i dystrybucja
utworów i materiałów audio i wideo, w tym programów telewizyjnych, programów radiowych i filmów, wszystko w związku z gotowaniem i jedzeniem, dystrybucja utworów i materiałów audio i wideo,
w tym programów telewizyjnych i filmów, wszystkich wyżej związanych z gotowaniem i jedzeniem, udostępnianie elektronicznych publikacji nie do pobrania, wszystkich wyżej związanych z gotowaniem
i jedzeniem, publikowanie czasopism internetowych związanych
zgotowaniem i jedzeniem, organizowanie imprez rozrywkowych
na żywo, wystaw i roadshow związanych z gotowaniem i jedzeniem,
rozrywka telewizji interaktywnej w związku z gotowaniem oraz jedzeniem i jedzeniem, rozrywka interaktywna w związku z gotowaniem i jedzeniem, produkcja i prezentacja konkursów związanych
z gotowaniem i jedzeniem, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenia] w zakresie gotowania i jedzenia, wypożyczanie filmów w związku z gotowaniem i jedzeniem, udostępnianie informacji
edukacyjnych i rozrywkowych związanych z gotowaniem i jedzeniem za pośrednictwem sieci komputerowej, usługi informacyjne
i doradcze dotyczące wyżej wymienionych, nagrywanie dźwięków
i obrazów na dowolnym nośniku.

(111) 333764
(220) 2019 09 26
(210) 504873
(151) 2020 11 17
(441) 2020 08 03
(732) BIFIX WOJCIECH PIASECKI SPÓŁKA JAWNA, Górki Małe (PL)
(540) (znak słowny)
(540) BIFIX KAC Herbatka
(510), (511) 5 ziołowe herbaty lecznicze, zioła lecznicze, 30 herbaty.
(111) 333765
(220) 2019 09 26
(210) 504909
(151) 2020 02 25
(441) 2019 11 12
(732) SULIMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Piotrków Trybunalski (PL)
(540) (znak graficzny)
(540)
(540)

(591) biały, czerwony, jasnobrązowy, szary, zielony, złoty
(531) 02.01.09, 07.01.01, 05.11.15, 26.11.06, 27.05.13, 29.01.15
(510), (511) 32 piwo.
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(111) 333766
(220) 2019 09 26
(210) 504911
(151) 2020 02 25
(441) 2019 11 12
(732) SULIMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Piotrków Trybunalski (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Z PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO 1217 P
(540)

(591) brązowy, czerwony, złoty
(531) 26.05.16, 24.01.05, 07.01.01, 05.11.15, 22.01.06, 27.05.13,
29.01.13
(510), (511) 32 piwo.
(111) 333767
(220) 2019 10 01
(210) 505060
(151) 2020 11 09
(441) 2020 07 27
(732) ROLESKI SPÓŁKA JAWNA, Zbylitowska Góra (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SOS TRINIDAD SCORPION PIEKIELNIE OSTRY HOT! SOSY
OSTRE FIRMA ROLESKI
(540)

(591) czarny, czerwony, ciemnoczerwony, żółty, pomarańczowy,
zielony, biały
(531) 29.01.15, 27.05.01, 27.05.17, 27.05.24, 01.15.05, 05.09.15, 25.01.15
(510), (511) 30 musztardy, musztardy smakowe, musztardy przyprawowe, majonezy, majonezy smakowe, majonezy przyprawowe,
sosy majonezowe smakowe, ketchupy, ketchupy smakowe, ketchupy przyprawowe, preparaty do przygotowywania sosów, sosy, sosy
mięsne, sosy do sałatek, sosy przyprawowe, sosy warzywne, sosy
ziołowe, sosy do mięs, sosy majonezowe, sosy sojowe, sosy pomidorowe, dressingi, dipy, pesto, ekstrakty warzywne i mięsne, aromaty
i przyprawy do żywności, ocet, marynaty do mięs.
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(111) 333768
(220) 2019 10 04
(210) 505209
(151) 2020 11 18
(441) 2020 07 13
(732) SONAROL SPÓŁKA JAWNA NAJDA, Jedwabne (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SONAROL
(540)

(591) niebieski
(531) 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 6 gonty metalowe, 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 pielenia, 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, 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, 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 niemetalowe, 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, olwin 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, ramy
do okien 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 budowlany, żwir, poidła dla zwierząt
domowych, 35 badanie rynku, doradztwo specjalistyczne w spra-
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wach 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: poidła dla zwierząt, ogrody zimowe jak o konstrukcje budowlane, 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, 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 pielenia, maszyny
do uprawiania ziemi do użytku rolniczego, pługi, mechaniczne podajniki paszy dla zwierząt, podgrzewacze wody, podnośniki, młotki
jako części maszyn, noże jako części maszyn, obudowy jako części
maszyn, przesiewacze, separatory, separatory paraolej, sieczkarnie,
siewniki, sita, 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, maszyny budowlane, narzędzia 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, 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, okiennice niemetalowe, okna niemetalowe, okucia drzwi niemetalowe, olwin 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 parko-
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wania rowerów niemetalowe, rozporki niemetalowe, rusztowania
niemetalowe, schody niemetalowe, sklejka, słupy niemetalowe, spoiwa do murów, stajnie, stemple podporowe, stopnie schodów niemetalowe, 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.

(111) 333769
(220) 2019 10 15
(210) 505656
(151) 2020 10 27
(441) 2020 07 13
(732) HEXAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) HEXAR
(540)

(591) czarny, niebieski
(531) 29.01.12, 27.05.05, 26.05.04, 26.05.18
(510), (511) 4 energia elektryczna, 11 instalacje i urządzenia regulacyjne do instalacji wodnych i gazowych, do ogrzewania /chłodzenia,
40 wytwarzanie energii.
(111) 333770
(220) 2019 10 15
(210) 505678
(151) 2020 10 15
(441) 2019 12 23
(732) APROMET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Plecewice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) tric
(540)

(591) czarny, granatowy
(531) 01.15.03, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 12 skutery z napędem elektrycznym, pojazdy elektryczne, motorowery, rowery, rowery elektryczne.
(111) 333771
(220) 2019 10 21
(210) 505866
(151) 2020 11 04
(441) 2020 07 20
(732) ZAKŁADY MIĘSNE BERGER IRENA I BONIFACY BERGER
SPÓŁKA JAWNA, Rydułtowy (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) A.D. 1983 Berger
(540)

(591) biały, czarny, czerwony, ciemnoczerwony, żółty
(531) 29.01.15, 27.05.01, 27.05.17, 27.05.24, 27.07.01, 25.01.15
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(510), (511) 29 bekon, drób nieżywy, dziczyzna, ekstrakty mięsne,
kiełbasy, konserwy mięsne, flaki, galarety mięsne, kaszanka, krokiety,
mięso, mięso konserwowane, mięso solone, sałatki warzywne, smalec, łój spożywczy, pasztety z wątróbki, podroby, tłuszcze jadalne,
szynka, wędliny, zupy, 35 usługi w zakresie sprzedaży hurtowej i detalicznej w tym sprzedaży za pośrednictwem Internetu artykułów
spożywczych, w szczególności: mięsa, drobiu nieżywego, konserw
mięsnych, podrobów, wędlin, kiełbas, szynek, tłuszczy jadalnych, galaret mięsnych, pasztetów z wątróbki, sałatek warzywnych, zup.

(111) 333772
(220) 2019 10 23
(210) 505968
(151) 2020 12 01
(441) 2020 08 17
(732) SUNHILL NATALIA ACHREM SPÓŁKA JAWNA, Rzeszów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) NOWA
(540)

(591) zielony, niebieski
(531) 05.05.20, 05.03.15, 05.03.13, 27.05.01, 29.01.12, 27.01.25
(510), (511) 35 usługi centrów handlowych, mianowicie zarządzanie
biznesem centrów handlowo-usługowych, budynków biurowych,
kawiarni, restauracji, obiektów sportowych i rekreacyjnych, doradztwo biznesowe, pomoc biznesowa, zarządzanie przedsiębiorstwem
i usługi administracyjne, doradztwo w zakresie organizacji działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie zarządzania biznesem,
pomoc w zarządzaniu przedsiębiorstwami handlowymi i ich obsłudze, administracja przedsiębiorstw handlowych, reklama, marketing
i promocja sprzedaży, planowanie działań reklamowych, zarządzanie działaniami marketingowymi, organizowanie i prowadzenie
wydarzeń promocyjnych, prezentacja firm w Internecie i innych mediach, prezentacja towarów w centrach handlowych i mediach komunikacyjnych w celach detalicznych, pośrednictwo i zawieranie
transakcji handlowych dla osób trzecich, w tym w kontekście handlu
elektronicznego, usługi związane z programami lojalnościowymi,
motywacyjnymi i premiowymi, analizy biznesowe, badania i usługi
informacyjne, usługi sprzedaży detalicznej, usługi hurtowe i usługi
sprzedaży wysyłkowej świadczone także przez Internet, 36 zarządzanie nieruchomościami, wynajmowanie nieruchomości i organizowanie wynajmu nieruchomości, 39 użyczanie miejsc parkingowych
i garaży, magazynowanie, wynajmowanie magazynów.
(111) 333773
(220) 2019 10 25
(151) 2020 11 19
(441) 2020 08 03
(732) ZAA-ZOO-LAA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Macierzysz (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ZAA-ZOO-LAA
(540)

(210) 506077

(531) 27.05.01, 27.05.04, 27.05.08, 02.09.04
(510), (511) 3 preparaty i płyny do mycia i czyszczenia powierzchni, środki czystości do toalet, pianki w aerozolu do czyszczenia
powierzchni w szczególności do pielęgnacji i czyszczenia mebli,
łazienek, płyt ceramicznych, kominków, kuchni, kokpitów samochodowych, elementów plastikowych w samochodzie, elementów skórzanych, szyb, ekranów LCD, ekranów i paneli komputerowych, płyt
marmurowych i kamiennych, elementów z metali, chusteczki nasączane płynami do mycia i czyszczenia, preparaty do odtłuszczania,
środki czyszczące i polerujące do parkietu, pasty do mebli i do podłogi, pasty do skór, preparaty do polerowania, papierowe ściereczki
do polerowania, płyny i proszki do prania, płyny do płukania, płyny do mycia naczyń, płyny do mycia szyb, płyny do mycia podłóg,
kosmetyki samochodowe, saszetki zapachowe do bielizny, środki
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do namaczania bielizny, krochmal, preparaty do mycia, wybielacze
i inne substancje stosowane w praniu, preparaty do udrażniania rur,
preparaty do odświeżania rur odpływowych, detergenty w stanie
stałym o przedłużonym uwalnianiu do udrażniania rur kanalizacyjnych, preparaty do usuwania kamienia kotłowego z rur, preparaty
do usuwania kamienia ze sprzętu AGD, 28 zabawki oraz przyrządy
do ćwiczeń pobudzających zmysły, klocki, karty do gry, zabawki pluszowe, przytulanki, maskotki, kukiełki, lalki, lalki szmaciane, misie
pluszowe, piłki, balony, piłki do gier, sanki dziecięce, maty edukacyjne dla dzieci, grzechotki, karuzele, sprzęt sportowy oraz gimnastyczny, przyrządy gimnastyczne, osprzęt sportowy, artykuły do gier
w basenach kąpielowych, balony do gry, salonowe gry towarzyskie,
gry planszowe, gry karciane, układanki, konfetti, kości do gry, rolki,
wrotki, deskorolki, dyski sportowe, gry automatyczne i elektroniczne inne niż telewizyjne, gwizdki do zabawy, deski do kitesurfingu,
latawce, lotki, łyżwy, łyżworolki, narty, osprzęt do nart, torby dla
narciarzy, kijki narciarskie, deski snowboardowe, osprzęt do desek
snowboardowych, torby dla snowboardzistów, deski surfingowe,
ochraniacze sportowe, nagolenniki, nakolanniki, ringo, sanki, siatki
tenisowe, trampoliny, worki treningowe, zabawki sterowane zdalnie
radiem, zabawki elektryczne o sterowaniu zdalnym, zabawki mechaniczne o napędzie elektrycznym, śmieszne rzeczy, atrapy, 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna kosmetyków, perfum, środków czystości,
chemii gospodarczej, akcesoriów i przyborów do mycia i czyszczenia powierzchni, zabawek i przyrządów do ćwiczeń pobudzających
zmysły, sprzedaż za pośrednictwem Internetu kosmetyków, perfum,
środków czystości, chemii gospodarczej, akcesoriów i przyborów
do mycia i czyszczenia powierzchni, zabawek i przyrządów do ćwiczeń pobudzających zmysły, promocja sprzedaży, usługi doradztwa
w zakresie zarządzania, organizowania i prowadzenia działalności
gospodarczej, usługi zarządzania w zakresie zamówień w handlu,
usługi w zakresie doradztwa zarządzania personelem, usługi agencji public relations, usługi w zakresie kreowania wizerunku towaru,
usługi, firmy, usługi agencji importowo-eksportowych, usługi marketingowe, usługi agencji reklamowych, reklama radiowa i telewizyjna, reklama billboardowa, reklama korespondencyjna, reklama
prasowa, pośredniczenie w sprzedaży hurtowej i detalicznej czasu
reklamowego w radiu i telewizji, sprzedaż usług reklamowych i usług
w zakresie promocji towarów i usług, promocja sprzedaży dla osób
trzecich, dekorowanie wystaw sklepowych, wynajem powierzchni
reklamowych, agencje informacji handlowej, oferowanie w mediach
produktów dla handlu detalicznego, analizy kosztów, analizy rynkowe, audyt przedsiębiorstw, badania marketingowe, badania rynku, badanie opinii publicznej, prognozy ekonomiczne, powielanie
dokumentów, dystrybucja materiałów reklamowych, pozyskiwanie
danych do komputerowych baz danych, wyszukiwanie i sortowanie
danych w bazach danych, obróbka tekstów reklamowych, tworzenie
tekstów reklamowych i sponsorowanych, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, usługi edytorskie w dziedzinie reklamy, uaktualnianie materiałów reklamowych, ogłoszenia reklamowe, publikowanie tekstów sponsorowanych, publikowanie filmów reklamowych,
pokazy towarów, prezentowanie usług, reklama za pośrednictwem
sieci komputerowych, publikowanie tekstów reklamowych, rozlepianie plakatów reklamowych, wycena działalności handlowej,
organizowanie targów i wystaw w celach handlowych i reklamowych, kolportaż próbek reklamowych, pośredniczenie w zawieraniu
transakcji handlowych, doradztwo handlowe, przygotowywanie
i prowadzenie kampanii reklamowych, promocja towarów, prowadzenie programów lojalnościowych, projektowanie i wykonywanie
tymczasowych materiałów reklamowych wspomagających sprzedaż w punkcie handlowym, rozdawanie materiałów reklamowych
w punkcie sprzedaży, wynajem modelek i modeli dla celów promocji
sprzedaży, pozycjonowanie produktów na półkach sklepowych, wynajmowanie nośników reklamowych, doradztwo personalne, rekrutacja personelu, pośrednictwo pracy, dobór personelu za pomocą
metod psychotechnicznych, produkcja filmów reklamowych, produkcja słuchowisk reklamowych i reklamowych utworów muzycznych, usługi zaopatrywania osób trzecich w towary i usługi mianowicie kosmetyków, perfum, środków czystości, chemii gospodarczej,
akcesoriów i przyborów do mycia i czyszczenia powierzchni, zabawek i przyrządów do ćwiczeń pobudzających zmysły.

(111) 333774
(151) 2020 10 12

(220) 2019 10 31
(441) 2020 01 20

(210) 506343
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(732) KOWALCZYK PIOTR BOGUSŁAW, Wrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) planer MŁODEJ PARY
(540)

(591) granatowy, złoty
(531) 02.09.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 systemy komputerowe, aplikacje komputerowe do pobrania, programy komputerowe do pobrania, 16 organizery, druki,
materiały introligatorskie, materiały biurowe.
(111) 333775
(220) 2019 11 05
(151) 2020 11 04
(441) 2020 07 20
(732) PORĘBSKA AGNIESZKA, Gliniak (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CX SCABIES
(540)

(210) 506452

169

powłoki, powłoki w proszku, proszki w postaci farby do stosowania
jako powłoki, pieniące się farby do ochrony konstrukcji stalowych
przed ogniem, 37 malowanie proszkowe, lakierowanie proszkowe,
przygotowanie chemiczne powierzchni przed malowaniem/lakierowaniem, 40 przygotowanie powierzchni i śrutowanie powierzchni,
powlekanie proszkowe, obróbka części metalowych w celu zapobiegania korozji przy wykorzystaniu cynkowania ogniowego i procesów
powlekania proszkowego, malowanie sitodrukiem, barwienie metali
[nie malowanie], konserwacja drewna [inna niż malowanie], obróbka i przetwarzanie materiałów, obróbka cieplna i nakładanie powłok
na stal, nakładanie powłok odpornych na zużycie na metale i tworzywa sztuczne, nakładanie ochronnych powłok powierzchniowych
na maszyny i narzędzia, pokrywanie powłoką galwaniczną, obróbka
metali, nakładanie powłok na metale.

(111) 333778
(220) 2019 11 15
(210) 506833
(151) 2020 11 17
(441) 2020 08 03
(732) UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE,
Olsztyn (PL)
(540) (znak słowny)
(540) OP...
(510), (511) 16 rejestry, księgi główne, broszury w zakresie sprzedaży
nieruchomości.
(111) 333779
(220) 2019 11 22
(210) 507085
(151) 2020 10 27
(441) 2020 07 13
(732) PGS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TOP MARKET
(540)

(591) niebieski, czarny
(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.13.25
(510), (511) 3 kosmetyki do pielęgnacji skóry.
(111) 333776
(220) 2019 11 06
(210) 506480
(151) 2020 10 28
(441) 2019 12 23
(732) GAJDA ŁUKASZ VIXA WEAR, Osiek Wielki (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) VIXIARSKIE SIŁY SPECJALNE
(540)

(591) brązowy
(531) 27.05.01, 29.01.11
(510), (511) 25 odzież.
(111) 333777
(220) 2019 11 15
(210) 506813
(151) 2020 11 10
(441) 2020 07 27
(732) KUSIBAB RAFAŁ FIRMA PRODUKCYJNO-HANDLOWOUSŁUGOWA RDD, Dębica (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) rdd retail design display
(540)

(591) niebieski, ciemnoniebieski, szary
(531) 26.11.03, 26.11.12, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 2 farby, pokosty, lakiery, środki zapobiegające korozji
i zabezpieczające drewno, barwniki, zaprawy farbiarskie, żywice naturalne, folie metalowe i formy proszkowe dla malarzy, dekoratorów,
drukarzy i artystów, powłoki proszkowe do nakładania aerozolem,

(591) zielony, czerwony
(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.17, 26.11.12
(510), (511) 2 farby, lakiery, barwniki, 3 wyroby kosmetyczne, szampony, mydła, środki do pielęgnacji włosów, środki myjące i czyszczące, pasty do zębów, środki do prania, toaletowe środki sanitarne,
dezodoranty osobiste, perfumy, wody kolońskie i kwiatowe, pasta
do obuwia, preparaty do wybielania, preparaty do odtłuszczania, 4
oleje techniczne, smary, paliwa, gaz opałowy, 5 wata do celów medycznych, podpaski, pieluchy, pieluchy jednorazowe, zioła lecznicze, 9
płyty fonograficzne, kasety, gry komputerowe, 16 gazety, czasopisma,
książki, fotografie, albumy, kalendarze, przybory szkolne, papier śniadaniowy, serwetki papierowe, papier toaletowy, chusteczki do nosa
papierowe, 21 naczynia i przybory kuchenne wykonane nie z metali
szlachetnych, deski do krojenia i prasowania, garnki, talerze, dzbanki,
przybory kosmetyczne, kubły, kosze na śmieci, miski, miednice, mopy,
termosy, szczotki, patelnie, ścierki do mycia, pojemniki na produkty
do użytku w gospodarstwie domowym nie z metali szlachetnych, zestawy do przypraw, pułapki na gryzonie, serwisy stołowe nie z metali
szlachetnych, spryskiwacze, wazony, 24 bielizna pościelowa, obrusy,
serwety, kapy, pledy, poduszki, kołdry, 25 obuwie, ubrania, nakrycia
głowy, odzież wierzchnia, garnitury, spodnie, marynarki, sukienki,
spódnice, garsonki, bluzki, swetry, żakiety, bielizna osobista, bielizna
nocna, szaliki, apaszki, rajstopy, pończochy, skarpety, kostiumy kąpielowe i plażowe, rękawice, koszule nocne, szlafroki, biustonosze,
piżamy, halki, krawaty, 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, produkty mleczne, 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, 30 aromaty do żywności, chipsy zbożowe, wyroby z czekolady, czekolada,
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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, 31 świeże owoce, jarzyny, nasiona, rośliny
i naturalne kwiaty, 32 wody mineralne, gazowane, napoje bezalkoholowe, syropy, preparaty do przygotowania napojów, napoje owocowe,
soki owocowe, piwo, 33 alkohol ryżowy, alkohole wysokoprocentowe
[napoje], alkoholowe (ekstrakty), alkoholowe (esencje), alkoholowe
ekstrakty owocowe, anyżówka [likier], aperitify, arak, baijiu (chiński destylowany napój alkoholowy), brandy, curaçao [likier], cydr, destylowane napoje, dżin, gorzkie nalewki, gotowe napoje alkoholowe inne niż
na bazie piwa, gruszecznik [wino], kirsz [alkohol na bazie wiśni], koktajle, likiery, likier miętowy, miód pitny, napoje alkoholowe (z wyjątkiem
piwa), napoje alkoholowe zawierające owoce, nira [napój alkoholowy
na bazie trzciny cukrowej], piquette [wino z wytłoczyn winogronowych], rum, sake, trawienie (alkohole i likiery wspomagające), whisky,
wino, wódka, 34 papierosy, zapalniczki, zapałki, 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, 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, z wyrobami alkoholowymi,
z wyrobami papierosowymi, z kosmetykami i środkami czystości,
z odzieżą, z bielizną, z artykułami gospodarstwa domowego, ze sprzętem elektrycznym i elektronicznym, z meblami, z artykułami piśmiennymi, z kwiatami, z artykułami wyposażenia wnętrz i ogrodów, z sadzonkami, prowadzenie sklepów internetowych w branży spożywczej
oferujących produkty szybkozbywalne, 36 wynajmowanie powierzchni sklepowych, usługi w zakresie wynajmowania i administrowania
nieruchomościami, 39 usługi w zakresie przewozu osób i towarów,
w zakresie przeładunku, magazynowanie towarów, 43 usługi gastronomiczne, prowadzenie hoteli, barów, restauracji, pizzerii.

(111) 333780
(220) 2019 11 25
(210) 507174
(151) 2020 10 12
(441) 2020 01 20
(732) KUŚMIERCZAK RAFAŁ AUTOMATYKA SPAWALNICTWO
SERWIS, Łódź (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ASS AUTOMATYKA SPAWALNICTWO SERWIS
(540)
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bilne, aplikacje internetowe, oprogramowanie firmowe, pakiety programów, 42 usługi w zakresie technologii informatycznych, rozwój,
tworzenie i wdrażanie oprogramowania, hosting, oprogramowanie
jako usługa, doradztwo i konsultacje w zakresie technologii informatycznej, usługi projektowania w zakresie tworzenia sieci, tworzenie
stron www, projektowanie oprogramowania komputerowego na zamówienie, tworzenie i utrzymywanie stron internetowych, usługi
podmiotów zewnętrznych w dziedzinie informatyki, programowanie komputerów i konserwacja programów komputerowych, opracowanie programów do przetwarzania danych na zamówienie osób
trzecich, projektowanie systemów informatycznych dotyczących zarządzania, projektowanie systemów informatycznych .

(111) 333782
(220) 2019 11 26
(210) 507213
(151) 2020 10 27
(441) 2020 07 13
(732) MD BUSINESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Katowice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Mobee Dick
(540)

(591) ciemnoniebieski, biały
(531) 29.01.12, 27.05.01, 03.09.03, 03.09.24
(510), (511) 9 oprogramowanie, oprogramowanie komputerowe,
oprogramowanie dedykowane, aplikacje desktopowe, aplikacje mobilne, aplikacje internetowe, oprogramowanie firmowe, pakiety programów, 42 usługi w zakresie technologii informatycznych, rozwój,
tworzenie i wdrażanie oprogramowania, hosting, oprogramowanie
jako usługa, doradztwo i konsultacje w zakresie technologii informatycznej, usługi projektowania w zakresie tworzenia sieci, tworzenie
stron www, projektowanie oprogramowania komputerowego na zamówienie, tworzenie i utrzymywanie stron internetowych, usługi
podmiotów zewnętrznych w dziedzinie informatyki, programowanie komputerów i konserwacja programów komputerowych, opracowanie programów do przetwarzania danych na zamówienie osób
trzecich, projektowanie systemów informatycznych dotyczących zarządzania, projektowanie systemów informatycznych .
(111) 333783
(220) 2019 12 13
(210) 508050
(151) 2020 10 12
(441) 2020 04 20
(732) Cerioti Holding S.A., Luksemburg (LU)
(554) (znak przestrzenny)
(540) VIFON For Today Since 1963 ZUPA BŁYSKAWICZNA Z KLUSKAMI
O SMAKU CURRY W STYLU INDYJSKIM indian style curry flavour
instant noodle soup india style
(540)

(591) niebieski, biały
(531) 26.01.03, 26.01.16, 26.01.18, 26.01.21, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 6 materiały spawalnicze i lutownicze, 7 spawarki gazowe,
spawarki łukowe, obrabiarki, roboty spawalnicze, palniki spawalnicze, elektryczne palniki spawalnicze, elektrody do urządzeń spawalniczych, zawory, 9 przyłbice spawalnicze, okulary spawalnicze, 37
serwis maszyn i urządzeń produkcyjnych.
(111) 333781
(220) 2019 11 26
(210) 507199
(151) 2020 10 27
(441) 2020 07 13
(732) MD BUSINESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Katowice (PL)
(540) (znak słowny)
(540) MOBEE DICK
(510), (511) 9 oprogramowanie, oprogramowanie komputerowe,
oprogramowanie dedykowane, aplikacje desktopowe, aplikacje mo-

(591) biały, brązowy, czarny, czerwony, niebieski, pomarańczowy,
żółty, ciemnozielony, beżowy, jasnobrązowy
(531) 08.07.01, 08.07.03, 25.01.15, 27.05.01, 29.01.15
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(510), (511) 29 zupy błyskawiczne, zupy instant, zupy i składniki
do przyrządzania zup jak ekstrakty mięsne, suszone warzywa, koncentraty zup, koncentraty rosołowe, koncentraty pomidorowe, oleje i tłuszcze jadalne, błyskawiczne zupy miso, zupy w proszku, zupy
z makaronem.

(111) 333784
(220) 2019 12 17
(210) 508179
(151) 2020 11 17
(441) 2020 08 03
(732) DAMAC ENTERPRISES & MANAGEMENT CO. LLC, Dubaj (AE)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DAMAC
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 35 pomoc w zarządzaniu działalnością gospodarczą,
badania dotyczące działalności gospodarczej, reklama zewnętrzna,
agencje informacji handlowej, doradztwo w zakresie organizowania
i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie zarządzania biznesem, pomoc przy zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi lub handlowymi, uaktualnianie materiałów reklamowych,
badania rynkowe, badania biznesowe, usługi w zakresie reklamy,
usługi doradztwa w zakresie działalności gospodarczej, ekonomiczne
prognozy, organizowanie wystaw w celach handlowych lub reklamowych, informacja o działalności gospodarczej, zarządzanie hotelami,
organizowanie targów w celach handlowych lub reklamowych, prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej,
usługi marketingowe, telemarketing, pośrednictwo w zawieraniu
umów kupna i sprzedaży na rzecz osób trzecich, negocjowanie i zawieranie transakcji handlowych na rzecz osób trzecich, 36 organizowanie wynajmu nieruchomości, maklerstwo, agencje nieruchomości,
pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, wycena nieruchomości,
wycena finansowa [ubezpieczenia, bankowość, nieruchomości], zarządzanie finansami, zarządzanie nieruchomością, administrowanie
domami czynszowymi, wynajem lokali mieszkalnych, apartamentów,
wynajem zakwaterowania [mieszkania], pobieranie czynszu, wynajem
powierzchni biurowej, pośrednictwo finansowe i hipoteczne w zakresie pożyczek konsumenckich i kredytów hipotecznych, usługi agencyjne lub pośrednictwo w zakresie wynajmu budynków, pośrednictwo
ubezpieczeniowe dotyczące mienia, 37 konserwacja mebli, instalowanie i naprawa wind, czyszczenie budynków od wewnątrz, instalowanie, konserwacja oraz naprawa maszyn i urządzeń biurowych, wynajem sprzętu budowlanego, usługi stoczniowe, naprawa i konserwacja
skarbców, instalowanie oraz naprawa urządzeń klimatyzacyjnych,
budownictwo, nadzór budowlany, rozbiórka budynków, uszczelnianie
budynków, izolowanie budynków, usługi doradztwa budowlanego,
informacja o naprawach, czyszczenie budynków od zewnątrz, budowa
stoisk i sklepów targowych, montaż drzwi i okien, konserwacja basenów, konsultacje budowlane.
(111) 333785
(220) 2019 12 20
(210) 508299
(151) 2020 10 14
(441) 2020 06 22
(732) SPÓŁDZIELNIA DOSTAWCÓW MLEKA W WIELUNIU, Wieluń (PL)
(554) (znak przestrzenny)
(540) wieluń Mój ulubiony Twarożek kremowy produkt naturalny
o obniżonej zawartości tłuszczu
(540)

(591) czerwony, biały, szary, jasnoszary, brązowy, jasnobrązowy
(531) 29.01.14, 27.05.01, 03.04.02, 03.04.24, 11.01.02, 08.03.08,
26.11.02, 26.11.08, 19.03.03
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(510), (511) 29 biały miękki ser twarogowy, mleczne produkty, produkty serowarskie, ser śmietankowy, ser twarogowy, ser typu twarogowego, ser z przyprawami, ser z ziołami, twaróg.

(111) 333786
(220) 2019 12 23
(210) 508419
(151) 2020 12 02
(441) 2020 08 17
(732) GÓRALSKI JERZY PPHU MIA ROMA, Wrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Lody Roma 1946
(540)

(531) 27.05.01, 27.07.01
(510), (511) 30 desery lodowe, desery z warstwą lodów, owoców i bitej śmietany [parfait], jogurt mrożony [lody spożywcze] jogurt mrożony (mrożone wyroby cukiernicze), lód, lody spożywcze, mrożone
jogurty i sorbety, lodowe słodycze, lodowe wyroby cukiernicze, lody,
lody aromatyzowane alkoholem, lody bez mleka, lody mleczne, lody
na bazie jogurtu [lody jako główny składnik], lizaki lodowe, lody wodne [sorbety], lody włoskie, lody typu Sandwich, lody owocowe w postaci batonów, lody na patyku, mrożone mleczne wyroby cukiernicze, mrożone wyroby cukiernicze zawierające lody, napoje na bazie
kawy zawierające lody (affogato), napoje z lodów, polewy do lodów,
produkty lodowe na bazie soi, rożki z lodów, rurki waflowe [ciastka],
słodycze lodowe, sorbety, substancje do wiązania lodów, substytuty lodów, substytuty lodów na bazie soi, środki wiążące do lodów
spożywczych, torty lodowe, wyroby lodowe, wyroby cukiernicze
mrożone, wegańskie lody, wafelki, wafelki do lodów (w kształcie
stożka), owocowe lody, naturalne środki wiążące do lodów, mieszanki do lodów, mieszanki do rożków lodowych, lody z owocami, lody
zawierające czekoladę, lody wielosmakowe, jadalne rzeźby lodowe,
43 dekorowanie ciast, dekorowanie żywości, herbaciarnie, kawiarnie,
lodziarnie, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, rzeźbienie w jedzeniu, usługi doradcze dotyczące żywności, usługi cateringowe, usługi restauracyjne.
(111) 333787
(220) 2019 12 30
(210) 508550
(151) 2020 11 04
(441) 2020 07 20
(732) FIT RECRUITMENT TYLEC-GUSAKOV WOSZCZEROWICZ
SPÓŁKA JAWNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FIRST IN TALENT
(540)

(591) czarny, biały, szary
(531) 27.05.01, 29.01.06, 29.01.08, 25.01.09
(510), (511) 9 oprogramowanie szkoleniowe, interaktywne bazy danych, elektroniczne bazy danych, mobilne aplikacje, wszystkie powyższe towary dotyczące doradztwa personalnego, 35 doradztwo
profesjonalne w zakresie zarządzania personelem, usługi rekrutacyjne, profesjonalne usługi w zakresie rekrutacji, zarządzanie zasobami ludzkimi, doradztwo zawodowe (inne niż związane z edukacją
i szkoleniami), usługi w zakresie wyszukiwania kadry kierowniczej,
usługi doradcze w zarządzaniu działalnością gospodarczą, usługi
w zakresie planowania i ustalania strategii działalności gospodarczej,
konsultacje w zakresie zarządzania firmą w dziedzinie rozwoju kadry
kierowniczej i przywódców, usługi konsultingowe związane z zarządzaniem, 41 doradztwo zawodowe, ocena orientacji zawodowej,
usługi szkolenia zawodowego, szkolenie związane z karierą zawodową, usługi edukacyjne dla kadry kierowniczej, szkolenia z zakresu
stosunków pomiędzy pracodawcami i pracownikami, kursy szkoleniowe, usługi szkoleniowe dla biznesu, edukacja on-line z komputerowej bazy danych lub za pomocą Internetu czy ekstranetów, 42
usługi naukowe i technologiczne.
(111) 333788
(151) 2020 10 12

(220) 2019 12 30
(441) 2020 02 10

(210) 508562
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(732) STEKERT WALDEMAR ATLANTIS INVEST, Opole (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ATLANTIS Senior
(540)

(591) czarny, złoty
(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.19, 05.01.03,
05.01.05, 05.01.11, 05.01.16, 01.15.09
(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, odnawianie wnętrz budynków, budowa budynków mieszkalnych i komercyjnych z wykończeniem dostosowanym do klienta
gotowych do zamieszkania, usługi budowlane w zakresie budynków
mieszkalnych, 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, nadzór nad renowacją budynków, nadzór nad wyburzaniem budynków, zarządzanie projektami na miejscu inwestycji w zakresie konstruowania budynków, przekształcenie obiektów
biznesowych, budowa fundamentów budynków, usługi instalacji
dachów, konstrukcja i naprawa budynków, budowa nieruchomości
mieszkalnych, wznoszenie obszarów mieszkalnych, budowa części
budynków.
(111) 333789
(220) 2020 02 20
(151) 2020 11 03
(441) 2020 07 06
(732) MONTEWKA MACIEJ, Lublin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CENTRUM MEDYCZNE PÓŁNOCNA 5
(540)

(591) czarny, niebieski
(531) 29.01.12, 27.05.01, 24.13.25

(210) 508583
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(510), (511) 44 usługi w zakresie opieki zdrowotnej dla ludzi, usługi w zakresie higieny i pielęgnacji urody ludzi, badania w celu oceny
zagrożenia dla zdrowia, badania w zakresie diagnozy stanu zdrowia,
badanie osobowości [usługi w zakresie zdrowia psychicznego], badanie rozmazu metodą PAP, chirurgia, chirurgia kosmetyczna, chirurgia
plastyczna, domowa opieka pielęgniarska, doradztwo dietetyczne,
doradztwo dotyczące ochrony zdrowia, doradztwo dotyczące urody,
doradztwo medyczne w zakresie ciąży, doradztwo medyczne w zakresie redukcji masy ciała, doradztwo medyczne w zakresie geriatrii,
doradztwo medyczne w zakresie dermatologii, doradztwo psychologiczne, doradztwo w dziedzinie rodzenia, doradztwo w dziedzinie
pielęgnacji ciała i urody, doradztwo w zakresie leczenia farmakologicznego, 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,
doradztwo w zakresie potrzeb medycznych osób starszych, doradztwo związane ze stomatologią, doradztwo żywieniowe, doradztwo
związane ze stomatologią, ambulatoryjna opieka medyczna, badania
medyczne, badania medyczne w celach diagnostycznych lub leczenia, badania optyczne, badania przesiewowe, badania przesiewowe
dotyczące serca, badania przesiewowe osteoporozy, badania przesiewowe [skriningowe], badania przesiewowe w zakresie chorób układu
naczyniowego, badania psychologiczne, badania optyczne, gabinety
pielęgnacji skóry, higiena i pielęgnacja urody istot ludzkich, higiena
i pielęgnacja urody dla ludzi, higiena i pielęgnacja urody, implantacja
(wszczepianie) włosów, informacja medyczna, kliniki, kliniki medyczne,
konsultacje dentystyczne, konsultacje medyczne, konsultacje psychiatryczne, konsultacje psychologiczne, konsultacje z dziedziny żywienia,
kosmetyczne usuwanie laserem zbędnych włosów, kosmetyczne usuwanie żylaków za pomocą lasera, kosmetyczne wykonywanie tatuaży
za pomocą lasera, kosmetyczny zabieg laserowy skóry, kosmetyczny zabieg laserowy na wzrost włosów, kuracje do włosów, laserowe
usuwanie grzyba palców nóg, laserowe usuwanie tatuaży, laserowe
usuwanie żylaków, laserowy zabieg kosmetyczny pajączków, leczenie
alergii, leczenie kosmetyczne grzyba palców nóg, leczenie odwykowe
pacjentów nadużywających środki odurzające, leczenie pacjentów
uzależnionych od narkotyków, leczenie pacjentów uzależnionych
od substancji narkotycznych, leczenie psychologiczne, leczenie uzależnienia od narkotyków, leczenie w zakresie kontroli wagi ciała, leczenie zwichnięć stawów, skręceń, złamań kości lub podobnych urazów
(judo-seifuku), manicure, manicure (usługi-), masaż, medyczna pielęgnacja stóp, medyczne badania osób, oferowanie terapii laserowej
do leczenia osób, opieka medyczna i zdrowotna, opieka psychologiczna, ośrodki zdrowia, pielęgnacja urody, planowanie rodziny, pomoc
medyczna, pomoc medyczna w nagłych wypadkach, poradnictwo
medyczne, poradnictwo psychologiczne, profesjonale doradztwo
w zakresie zdrowia, prowadzenie placówek medycznych, przekłuwanie ciała, prowadzenie badań medycznych, psychoterapia holistyczna,
rehabilitacja fizyczna, świadczenie pomocy medycznej, świadczenie
usług medycznych, świadczenie usług w zakresie opieki zdrowotnej,
świadczenie usług w zakresie opieki zdrowotnej w domach, szpitale,
testy ciążowe, testy psychiatryczne, udzielanie informacji dotyczących
medycyny, udzielanie informacji medycznej, udzielanie informacji
zdrowotnej, usługi badań medycznych związane z diagnozowaniem
i leczeniem chorób, usługi dentystyczne, usługi domowej opieki
zdrowotnej, usługi dietetyków, usługi ginekologiczne, usługi klinik
chirurgii kosmetycznej i plastycznej, usługi klinik medycznych, usługi
klinik medycznych i opieki zdrowotnej, usługi klinik zdrowia, usługi
kosmetyczne, usługi lekarskie, usługi medyczne do celów diagnostyki
chorób ciała człowieka, usługi opieki medycznej, usługi opieki zdrowotnej, usługi położnicze, usługi położnicze [akuszeria], usługi prywatnych szpitali, usługi psychologów, usługi psychoterapeuty, usługi
psychiatryczne, usługi terapeutyczne, usługi w zakresie diagnostyki
chirurgicznej, usługi w zakresie badania moczu, usługi w zakresie diagnostyki chirurgicznej, usługi w zakresie higieny i pielęgnacji urody ludzi, usługi w zakresie leczenia medycznego, usługi w zakresie leczenia
chirurgicznego, usługi w zakresie leczenia zespołu abstynencyjnego
dla osób uzależnionych, usługi w zakresie lekarskich wizyt domowych,
usługi w zakresie opieki zdrowotnej dla ludzi, usługi w zakresie patologii związane z leczeniem ludzi, usługi w zakresie wkłuwania się do żył,
usługi w zakresie zorganizowanej opieki zdrowotnej, usługi zapładniania metodą in vitro, wykonywanie badań medycznych, wynajem
sprzętu do opieki zdrowotnej dla ludzi, zabiegi higieniczne dla ludzi,
zabiegi kosmetyczne.
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(111) 333790
(220) 2019 12 31
(210) 508621
(151) 2020 11 04
(441) 2020 07 20
(732) LENCZOWSKI JAKUB LENCZOWSKI, Modlnica (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DOBRENARTY.PL
(540)

(591) niebieski, biały
(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.04.03, 26.04.04, 26.04.16
(510), (511) 35 sprzedaż sprzętu sportowego w tym narciarskiego,
odzieży sportowej, akcesoriów, urządzeń i sprzętu do ćwiczeń, suszarek do butów, stojaków do: nart, desek snowboardowych, rowerów,
sprzętu i urządzeń do rekreacji i sportu wyczynowego, usługi promocyjne, marketingowe, reklamowe, reprezentowanie interesów osób
trzecich, usługi agencji importowo-eksportowej, zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, usługi
związane z propagowaniem zachowań prozdrowotnych i sportowych,
wydawanie i rozpowszechnianie materiałów reklamowych i promocyjnych, doradztwo w zarządzaniu siecią handlową i zarządzaniu
biurami turystycznymi i biurami podróży, ośrodkami sportowymi,
miejscami służącymi do rekreacji i wypoczynku, 37 usługi w zakresie
napraw i renowacji sprzętu sportowego, 41 usługi w zakresie rozrywki,
kultury i rekreacji, usługi związane z działalnością sportową i kulturalną, usługi w zakresie wypożyczania i dzierżawy sprzętu sportowego,
maszyn i urządzeń, edukacja w zakresie sportu i zachowań prozdrowotnych, organizowanie kursów jazdy na nartach, obozów, szkoleń,
organizowanie i prowadzenie imprez i zawodów sportowych, organizowanie i prowadzenie warsztatów, szkoleń i treningów, usługi związane z działalnością kulturalną, organizowanie i prowadzenie forów
edukacyjnych z udziałem osób, udostępnianie obiektów i urządzeń
sportowych, udostępnianie ośrodków rekreacji, usługi trenera osobistego, usługi trenerskie, usługi obozów wakacyjnych, w formie rozrywki, wynajmowanie obiektów sportowych, wynajmowanie stadionów,
wypożyczanie sprzętu sportowego, organizowanie zawodów sportowych, organizowanie i obsługa zjazdów, publikowanie on-line elektronicznych książek i czasopism.
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w prasie, reklama na stronach internetowych, reklama on-line za pośrednictwem sieci komputerowej, rozpowszechnianie materiałów
reklamowych, mianowicie ulotek, prospektów, druków, organizowanie targów, wystaw i pokazów w celach handlowych i reklamowych,
promocja sprzedaży dla osób trzecich, wyszukiwanie w komputerowych bazach danych, komputerowe zarządzanie plikami, sortowanie
danych w bazach komputerowych, usługi w zakresie porównywania
cen, usługi prowadzenia punktów sprzedaży detalicznej, hurtowej
i wysyłkowej w związku z: artykułami spożywczymi i żywnościowymi,
preparatami farmaceutycznymi i sanitarnymi, artykułami tytoniowymi i alkoholowymi, artykułami gospodarstwa domowego, artykułami
higienicznymi i kosmetycznymi, środkami czyszczącymi i toaletowymi, artykułami branży przemysłowej, artykułami branży odzieżowej,
artykułami sportowymi, artykułami dla zwierząt domowych, usługi
agencji importowo-eksportowych, usługi zarządzania handlowego
w zakresie koncesjonowania dóbr i usług na rzecz osób trzecich, 36
wydawanie kart bonusowych (lojalnościowych) i emisja bonów towarowych, 41 usługi w zakresie edukacji i instruktażu, usługi szkolenia
personelu działu sprzedaży, usługi szkolenia z zakresu public relations,
usługi szkolenia w zakresie prowadzenia punktów sprzedaży, organizowanie i prowadzenie imprez o charakterze edukacyjnym, rekreacyjnym i kulturalno-rozrywkowym, organizowanie konkursów, organizowanie i prowadzenie konferencji i sympozjów, publikowanie tekstów
(innych niż reklamowe), udostępnianie wideo online nie do pobrania,
udostępnianie muzyki online nie do pobrania.

(111) 333793
(220) 2020 01 07
(151) 2020 11 17
(441) 2020 08 03
(732) SOŁYGA MIROSŁAW, Przybysławice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Chmiele Nałęczowskie
(540)

(210) 508753

(111) 333791
(220) 2020 01 02
(210) 508646
(151) 2020 11 06
(441) 2020 03 09
(732) GROCHOLIŃSKI PIOTR WARSZTAT INNOWACJI, Łódź (PL)
(540) (znak słowny)
(540) KLIENTOCENTRYCZNI
(510), (511) 41 nauczanie, kształcenie, rozrywka, działalność sportowa i kulturalna, 42 naukowe i techniczne usługi i badania oraz
ich projektowanie, usługi w zakresie analiz i badań przemysłowych,
projektowanie i rozwój komputerowego sprzętu i oprogramowania.
(111) 333792
(220) 2020 01 05
(210) 508705
(151) 2020 11 10
(441) 2020 07 27
(732) POLSKA SIEĆ HANDLOWA NASZ SKLEP SPÓŁKA AKCYJNA,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) R SIEĆ HANDLOWA RABAT MARKET PLUS
(540)

(591) pomarańczowy, biały, granatowy
(531) 26.04.02, 26.04.04, 26.04.09, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 administrowanie działalności handlowej, administrowanie programami lojalności konsumenta, doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, świadczenie
pomocy w zakresie działalności gospodarczej związanej z organizowaniem przedsiębiorstw na zasadach franchisingu, handlowe informacje i porady udzielane konsumentom w wyborze towarów i usług,
doradztwo biznesowe (outsourcing), marketing, marketing ukierunkowany, reklama, reklama radiowa, reklama telewizyjna, reklama

(531) 05.11.15, 06.07.11, 26.01.02, 27.05.01
(510), (511) 32 napoje bezalkoholowe, piwo, piwo słodowe.
(111) 333794
(220) 2020 01 09
(210) 508852
(151) 2020 11 17
(441) 2020 08 03
(732) FABRYKA MEBLI SPIN ROMAN ŁAŹNY I JERZY ŁAŹNY SPÓŁKA
JAWNA, Mnichowo (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SPIN fabryka mebli
(540)

(591) biały, czarny, czerwony
(531) 27.05.01, 29.01.13, 12.01.10
(510), (511) 20 meble, akcesoria meblowe wyposażenia domu, haczyki na ubrania, plansze, stoiska wystawowe i oznakowanie, nie-
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metalowe, pojemniki, spinacze i uchwyty do nich, niemetalowe, 35
usługi sprzedaży detalicznej, hurtowej, internetowej, katalogowej,
wysyłkowej oraz poprzez ofertę bezpośrednią następujących towarów: meble i akcesoria meblowe, materace, poduszki, wieszaki
na ubrania, wieszaki stojące do ubrań [meble] i haczyki na ubrania,
niemetalowe wieszaki na torby, regały, stojaki, półki, kwietniki (meble), usługi sprzedaży detalicznej, hurtowej, internetowej, katalogowej, wysyłkowej oraz poprzez ofertę bezpośrednią następujących
towarów: niemetalowe plansze oraz stoiska wystawowe i oznakowanie, niemetalowe pojemniki oraz spinacze i uchwyty do nich, niemetalowe drabiny i ruchome schody, statuetki oraz figurki i dzieła sztuki
oraz ozdoby i dekoracje wykonane z drewna, wosku, gipsu lub z tworzyw sztucznych, zarządzanie sklepami: detalicznymi, hurtowymi,
internetowymi, reklama, zarządzanie w działalności handlowej, administrowanie działalności handlowej, prace biurowe, usługi doradcze w zakresie franchisingu, zarządzanie przedsiębiorstwami franchisingowymi, doradztwo w zakresie organizowania i zarządzania
działalnością gospodarczą, usługi badania rynku i opinii publicznej,
organizowanie targów, wystaw i zjazdów w celach handlowych oraz
reklamowych, pokazy towarów, dekoracja wystaw i witryn sklepowych, zarządzanie projektami z zakresu działalności gospodarczej,
usługi w zakresie zarządzania designem, usługi w zakresie pośrednictwa handlowego polegające na kojarzeniu partnerów handlowych, usługi agencji importowo-eksportowych, usługi doradztwa
handlowego i reklamowego na rzecz osób trzecich w zakresie wyboru i doboru produktów, promocja sprzedaży dla osób trzecich.

(111) 333795
(220) 2020 01 13
(210) 508901
(151) 2020 10 28
(441) 2020 07 06
(732) CEDC INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Oborniki (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SMAK RAJSKICH OWOCÓW EGZOTYCZNA PODRÓŻ
CYTRUSÓWKA RAJSKA CYTRYNA Z LIMONKĄ NIEBANALNE
POŁĄCZENIE CYTRUSÓW Z TROPIKALNYMI OWOCAMI Tropikalny
Smak ORZEŹWIAJĄCY MIX CYTRYNY I EGZOTYCZNYCH OWOCÓW
MOC EGZOTYCZNYCH SMAKÓW
(540)

(591) biały, ciemnozielony, czarny, jasnozielony, pomarańczowy,
różowy, szary, zielony, żółty
(531) 05.01.12, 05.01.16, 05.03.11, 05.07.12, 05.07.21, 25.01.15,
27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 32 piwo i napoje bezalkoholowe, 33 napoje alkoholowe
(z wyjątkiem piwa).
(111) 333796
(220) 2020 01 13
(210) 508906
(151) 2020 11 04
(441) 2020 07 20
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE MARCO
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PIWO REGIONALNE ORYGINALNY SMAK Zakopianka Jasne
Pełne
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(540)

(591) czarny, biały, pomarańczowy, beżowy
(531) 29.01.14, 27.05.01, 27.05.10, 27.05.17, 27.05.24, 06.01.02,
02.03.01, 02.03.04, 02.03.11
(510), (511) 32 piwo, piwo bezalkoholowe, słód, wyciąg chmielowy
do wytwarzania piwa, 35 pośrednictwo handlowe w zakresie napojów alkoholowych i bezalkoholowych, w tym piwa.
(111) 333797
(220) 2020 01 13
(210) 508908
(151) 2020 10 28
(441) 2020 07 06
(732) CEDC INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Oborniki (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SMAK RAJSKICH OWOCÓW EGZOTYCZNA PODRÓŻ
CYTRUSÓWKA RAJSKA CYTRYNA Z GREJPFRUTEM NIEBANALNE
POŁĄCZENIE CYTRUSÓW Z TROPIKALNYMI OWOCAMI Tropikalny
Smak ORZEŹWIAJĄCY MIX CYTRYNY I EGZOTYCZNYCH OWOCÓW
MOC EGZOTYCZNYCH SMAKÓW
(540)

(591) biały, ciemnozielony, ciemnoczerwony, czarny, czerwony,
pomarańczowy, zielony, żółty
(531) 29.01.15, 27.05.01, 25.01.15, 05.07.11, 05.07.12, 05.01.12,
05.01.16, 05.03.11
(510), (511) 32 piwo i napoje bezalkoholowe, 33 napoje alkoholowe
(z wyjątkiem piwa).
(111) 333798
(220) 2020 01 13
(210) 508918
(151) 2020 11 04
(441) 2020 07 20
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE MARCO
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PIWO REGIONALNE PODHALE Jasne Pełne
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(540)

(591) pomarańczowy, beżowy, czerwony, jasnobrązowy
(531) 29.01.14, 27.05.01, 27.05.08, 27.05.10, 27.05.12, 26.13.25
(510), (511) 32 piwo, piwo bezalkoholowe, słód, wyciąg chmielowy
do wytwarzania piwa, 35 pośrednictwo handlowe w zakresie napojów alkoholowych i bezalkoholowych, w tym piwa.
(111) 333799
(220) 2020 01 14
(210) 508985
(151) 2020 11 04
(441) 2020 07 20
(732) ROLESKI SPÓŁKA JAWNA, Zbylitowska Góra (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SOS OSTRY HOT! SOSY OSTRE
(540)

(591) czarny, czerwony, ciemnoczerwony, zielony, zółty,
pomarańczowy, biały
(531) 29.01.15, 27.05.01, 27.05.17, 27.05.24, 05.09.15, 01.15.05,
24.09.02, 24.09.03, 25.01.15
(510), (511) 30 musztardy, musztardy smakowe, musztardy przyprawowe, majonezy, majonezy smakowe, majonezy przyprawowe,
sosy majonezowe smakowe, ketchupy, ketchupy smakowe, ketchupy
przyprawowe, preparaty do przygotowywania sosów, sosy, sosy mięsne, sosy do sałatek, sosy przyprawowe, sosy warzywne, sosy ziołowe, sosy do mięs, sosy majonezowe, sosy sojowe, sosy pomidorowe,
dressingi, pesto, ekstrakty warzywne i mięsne, aromaty i przyprawy
do żywności, ocet, marynaty do mięs.
(111) 333800
(220) 2020 01 21
(210) 509250
(151) 2020 11 19
(441) 2020 08 03
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) PZN
(510), (511) 36 zarządzanie nieruchomościami, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, ocena i wycena nieruchomości zarządzanie
nieruchomościami administrowanie nieruchomościami, 37 odnawianie instalacji klimatyzacyjnych, renowacja instalacji elektrycznych,
naprawa instalacji sanitarnych, konserwacja instalacji wodno-kanali-
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zacyjnej, odnawianie instalacji wodno-kanalizacyjnych, konserwacja
alarmowych instalacji przeciwpożarowych, konserwacja i naprawy
instalacji grzewczej, usługi w zakresie instalacji elektrycznych, naprawa i konserwacja instalacji elektronicznych, instalacja, konserwacja
i naprawa alarmów antywłamaniowych, instalowanie, konserwacja
i naprawa systemów HVAC (ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja),
instalacja systemów telewizji przemysłowej: instalacja systemów
zabezpieczających, instalowanie systemów kontroli dostępu, konserwacja i naprawa systemów kontroli dostępu, konserwacja i serwisowanie systemów alarmów przeciwpożarowych, montaż i naprawa
instalacji alarmowych przeciwpożarowych, instalacja urządzeń sanitarnych: odnawianie instalacji wodno-kanalizacyjnych, instalowanie, konserwacja i naprawa sieci wodno-kanalizacyjnych, instalacja
urządzeń do oszczędzania energii, konserwacja i naprawa instalacji
w budynkach, konserwacja nieruchomości, nadzór budowlany, usługi budowlane, usługi w zakresie remontów budynków, modernizacja
instalacji do ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji budynków, konserwacja i naprawa instalacji grzewczej, instalacja, naprawa i konserwacja sprzętu grzewczego, instalacja urządzeń do ogrzewania i chłodzenia, montaż i naprawa instalacji grzewczych, montaż instalacji
kanalizacyjnych, gazowych i wodociągowych, naprawa i konserwacja instalacji gazowych i elektrycznych, usługi sprzątania.

(111) 333801
(220) 2020 01 21
(210) 509301
(151) 2020 11 10
(441) 2020 07 27
(732) EGM SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków (PL)
(540) (znak słowny)
(540) MATECZNY ZDRÓJ
(510), (511) 5 wody mineralne do kąpieli leczniczych, napoje dietetyczne do celów leczniczych, nalewki dla celów leczniczych, sole
do kąpieli z wód mineralnych, sole wód mineralnych, wody mineralne do celów leczniczych, 32 koktajle bezalkoholowe, lemoniady, napoje bezalkoholowe, napoje izotoniczne, nektary owocowe [napoje],
piwa, produkty do wytwarzania wody mineralnej, soki owocowe [napoje], soki warzywne, syropy do napojów, syropy do lemoniad, wody
gazowane, wody litowe, wody mineralne, wody sodowe, wody stołowe, wody źródlane, 35 prowadzenie hurtowni i sklepów polegające
na oferowaniu sprzedaży detalicznej i hurtowej oraz sprzedaży przez
Internet i sprzedaży wysyłkowej w zakresie następujących towarów:
napoje bezalkoholowe w tym wody mineralne, wody sodowe, wody
stołowe, wody źródlane i wody gazowane, prowadzenie hurtowni
i sklepów polegające na oferowaniu sprzedaży detalicznej i hurtowej
oraz sprzedaży przez Internet i sprzedaży wysyłkowej w zakresie następujących towarów: piwa, prowadzenie hurtowni i sklepów polegające na oferowaniu sprzedaży detalicznej i hurtowej oraz sprzedaży przez Internet i sprzedaży wysyłkowej w zakresie następujących
towarów: produkty do wytwarzania wody mineralnej, prowadzenie
hurtowni i sklepów polegające na oferowaniu sprzedaży detalicznej
i hurtowej oraz sprzedaży przez Internet i sprzedaży wysyłkowej
w zakresie następujących towarów: syropy do napojów.
(111) 333802
(220) 2020 01 23
(210) 509356
(151) 2020 11 04
(441) 2020 07 20
(732) AUTOMOBILKLUB POLSKI, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) OGÓLNOPOLSKIE KRYTERIUM ASÓW RAJD BARBÓRKA
(540)

(591) czerwony, czarny, biały, ciemnoniebieski, jasnoniebieski
(531) 29.01.14, 27.05.01, 21.01.01, 07.01.08, 18.07.09
(510), (511) 35 wynajmowanie nośników reklamowych, 41 usługi
sportowe i kulturalne, organizowanie zajęć sportowych, wynajmowanie urządzeń sportowych, zawody sportowe (organizowanie),
organizowanie i prowadzenie konferencji, wynajmowanie obiektów
sportowych.
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(111) 333803
(220) 2020 01 24
(151) 2020 11 06
(441) 2020 03 16
(732) PAKUŁA KACPER MARCIN, Pruszków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) HAND MADE MISE EN PLACE
(540)

(210) 509402

(531) 03.06.06, 11.01.03, 14.07.02, 27.05.01
(510), (511) 18 torby na noże, piórniki na noże, torby barmańskie,
torby na ramię, torby podróżne, torby/etui na laptopy, plecaki, walizki, damskie torebki, notesy, wizytowniki, etui na paszport, galanteria skórzana, etui na sztućce, breloki, pochwy na noże, nerki, torby
na broń myśliwską.
(111) 333804
(220) 2020 01 27
(151) 2020 10 12
(441) 2020 03 09
(732) BIACOMEX SPÓŁKA AKCYJNA, Białystok (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Biacomex autokary & busy
(540)

(210) 509464

(591) czerwony, biały, czarny
(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.04.15, 03.07.21
(510), (511) 35 reklama w czasopismach, broszurach i gazetach, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, reklama, reklama korespondencyjna, reklama radiowa, reklama online za pośrednictwem
sieci komputerowej, reklama online za pośrednictwem komputerowej sieci komunikacyjnej, organizacja wystaw w celach reklamowych, informacja marketingowa, 39 transport pasażerski, transport
autobusowy, transport autokarowy pasażerów, transport drogowy
pasażerów, transport drogowy podróżnych, transport lądowy osób,
usługi autokarów pasażerskich, usługi kierowców, usługi transportowe autokarowe, usługi transportu drogowego dla pasażerów, usługi
transportu mikrobusami, usługi transportu pasażerskiego drogą lądową, usługi w zakresie transportu drogowego dla osób, zapewnianie transportu drogowego osobom w podeszłym wieku, zapewnianie transportu pasażerów drogą lądową.
(111) 333805
(220) 2020 01 27
(210) 509465
(151) 2020 10 12
(441) 2020 03 09
(732) ADVERTI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Łódź (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ADVERTI
(540)

(591) żółty, szary
(531) 29.01.12, 27.05.01
(510), (511) 9 sprzęt laboratoryjny, urządzenia i przyrządy do badań
naukowych w laboratoriach, 10 sprzęt medyczny, sprzęt stomatologiczny i weterynaryjny, artykuły ortopedyczne, nosze dla chorych,
sprzęt ratowniczy aparaty do masażu, aparatura i instrumenty chirurgiczne, sprzęt rehabilitacyjny, 20 meble, ławki do poczekalni, krzesła,
35 działalność agencji reklamowych, reklama internetowa.
(111) 333806
(151) 2020 10 14

(220) 2020 01 27
(441) 2020 06 29

(210) 509481
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(732) BANK SPÓŁDZIELCZY W TORUNIU, Toruń (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) NICOLAUS
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 9 aparatura do odczytywania kart, aplikacje do pobrania
do użytku z telefonami komórkowymi, aplikacje do pobrania na smartfony, aplikacje komputerowe do pobrania, automatyczne maszyny
do sortowania banknotów, bankomaty, czytniki kart, czytniki kart
elektronicznych, czytniki kart kredytowych, drukowane karty bankowe [kodowane], drukowane karty bankowe [magnetyczne], elektroniczne bazy danych zapisane na nośnikach komputerowych, komputerowe bazy danych, elektroniczne karty chipowe, elektroniczne karty
chipowe kodowane, etui na karty kredytowe [dopasowane oprawki],
karty bankowe [kodowane lub magnetyczne], karty chipowe, karty debetowe kodowane magnetycznie, karty do bankomatu [kodowane],
karty kodowane, karty kodowane stosowane do elektronicznego
transferu transakcji finansowych, karty kodowane z funkcjami zabezpieczenia do celów identyfikacyjnych, magnetyczne nośniki danych,
karty kredytowe, karty kredytowe kodowane magnetycznie, karty kredytowe z paskiem magnetycznym, karty magnetyczne bankomatowe,
karty płatnicze kodowane magnetycznie, karty wielofunkcyjne dla
usług finansowych, karty z mikrochipami, karty zawierające elektronicznie zarejestrowane dane, kodowane karty bankowe, kodowane
karty magnetyczne, kodowane przedpłacone karty kredytowe, kodowane przedpłacone karty płatnicze, magnetyczne karty bankowe, magnetyczne karty kredytowe, magnetyczne nośniki danych zawierające
nagrane oprogramowanie, mechanizmy do urządzeń uruchamianych
monetami, mechanizmy do urządzeń uruchamianych przez wrzucenie
monety, oprogramowanie dla bankowości, oprogramowanie do pobrania do przetwarzania w chmurze, oprogramowanie i aplikacje
do urządzeń przenośnych, oprogramowanie komputerowe, oprogramowanie komputerowe do komunikacji, umożliwiające klientom dostęp do informacji na temat rachunków bankowych i przeprowadzanie
operacji bankowych, oprogramowanie komputerowe do pobrania,
przeznaczone do zdalnego monitorowania i analizy, oprogramowanie
komputerowe do sterowania i zarządzania aplikacjami serwerów dostępowych, oprogramowanie komputerowe dotyczące obsługi transakcji finansowych, pobieralne aplikacje na telefony komórkowe
do transmisji danych, pobieralne aplikacje na telefony komórkowe
do zarządzania danymi, pobieralne aplikacje na telefony komputerowe do zarządzania informacjami, sprzęt do odczytywania kart, terminale do elektronicznego przetwarzania płatności kartami kredytowymi, karty kodowane stosowane do elektronicznego transferu funduszy,
terminale do kart kredytowych, terminale komputerowe do celów
bankowych, terminale płatnicze, bankomaty i liczarki pieniędzy, urządzenia do nagrywania do nośników dźwięku i obrazu, urządzenia
do rejestrowania i nagrywania danych, urządzenia do sprawdzania autentyczności banknotów, 35 administrowanie działalnością gospodarczą, administrowanie i zarządzanie działalnością gospodarczą, audyt
przedsiębiorstw, badania ekonomiczne do celów działalności gospodarczej, badania rynkowe, kompilowanie i systematyzowanie informacji w bankach danych, organizowanie konsumenckich programów lojalnościowych i zarządzanie nimi, opracowywanie kampanii
promocyjnych, organizowanie imprez, wystaw, targów, i pokazów
do celów handlowych, promocyjnych i reklamowych, planowanie
działalności gospodarczej, pomoc w zarządzaniu działalnością gospodarczą, prace biurowe, prognozy i analizy ekonomiczne, rachunkowość, księgowość i audyt, reklama i marketing, skomputeryzowane
badania rynkowe, statystyczne badania rynkowe, usługi administracyjne w zakresie rejestracji kart kredytowych, usługi rejestracji kart
kredytowych, usługi w zakresie informacji ekonomicznej dla celów
działalności gospodarczej, zarządzanie aktami finansowymi, 36 administracja w zakresie przyjmowania depozytów, administrowanie finansami, administrowanie rachunkami oszczędnościowymi, administrowanie w zakresie funduszy powierniczych, badania finansowe
w dziedzinie zarządzania ryzykiem, badanie wypłacalności finansowej, banki z dostępem bezpośrednim np. przez Internet lub telefon
[home banking], bankowe usługi przyjmowania depozytów, bankowość domowa [home banking], bankowość elektroniczna, bankowość
kupiecka, bankowość online, bankowość prywatna, bankowość telefo-
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niczna, crowdfunding, depozyty kosztowności, dokonywanie transakcji finansowych, doradztwo finansowe, doradztwo finansowe i usługi
konsultingu finansowego, doradztwo w dziedzinie zarządzania ryzykiem [finansowym], doradztwo w sprawach ubezpieczeniowych, działalność finansowa, elektroniczna bankowość poprzez globalną sieć
komputerową [bankowość internetowa], faktoring, finansowe (doradztwo-), finansowe (informacje-), finansowe usługi bankowe, finansowe usługi bankowe w zakresie wpłacania środków pieniężnych, finansowe usługi bankowe w zakresie wypłacania środków pieniężnych,
finansowe usługi konsultingowe, finansowe usługi związane z oszczędnościami, gromadzenie funduszy i sponsorowanie finansowe, handel
akcjami, handel walutami i wymiana walut, informacja finansowa w postaci kursów walut, informacja finansowa, usługi doradcze i konsultingowe w zakresie finansów, kasy oszczędnościowo-pożyczkowe, leasing finansowy, obrót towarami giełdowymi i papierami wartościowymi,
obsługa funduszy powierniczych, obsługa kart do transakcji płatniczych, obsługa kart kredytowych i debetowych, obsługa programów
oszczędnościowych, obsługa zleceń stałych, opieka finansowa, organizowanie finansowania zakupu nieruchomości, organizowanie finansów dla firm, organizowanie finansów na kredyty hipoteczne, pośrednictwo ubezpieczeniowe, przetwarzanie płatności dotyczących kart
kredytowych, przetwarzanie płatności za pomocą kart kredytowych,
rady powiernicze, skomputeryzowane usługi informacyjne związane
z działalnością bankową, ściąganie należności i faktoring, świadczenie
finansowych usług leasingowych, transakcje finansowe, transfer elektroniczny środków pieniężnych, ubezpieczanie ryzyka kredytowego
[factoring], usługi aktuarialne, usługi aktuarialne dotyczące transakcji
finansowych, usługi bankowe związane z elektronicznym transferem
funduszy, usługi bankowe dostępne za pomocą kart, usługi bankowości komercyjnej online, usługi depozytów sejfowych, usługi doradztwa
finansowego na rzecz bankowców, usługi dotyczące kart bankowych,
kart kredytowych, kart debetowych i elektronicznych kart płatniczych,
usługi finansowe dotyczące wydawania kart bankowych i kart debetowych, usługi finansowe związane z kartami bankowymi, usługi finansowe, pieniężne i bankowe, usługi finansowej bankowości osobistej,
usługi konsultingowe dotyczące udzielania pożyczek, usługi konsultingu finansowego, usługi maklerskie i pośrednictwo w obrocie papierami wartościowymi, usługi udzielania pożyczek i kredytów, usługi leasingowe, usługi w zakresie inwestowania środków pieniężnych,
usługi w zakresie prywatnego lokowania i inwestowania kapitału wysokiego ryzyka, usługi związane z kartami płatniczymi, usługi ubezpieczeniowe, weryfikacja czeków, wycena aktywów [finansowa], wycena
finansowa [ubezpieczenia, bankowość, nieruchomości], wydawanie
kart kredytowych, zarządzanie informacją finansową i usługi analityczne, zbiórki funduszy na cele dobroczynne, zbiórki funduszy i sponsorowanie finansowe, usługi przelewów pieniężnych przy użyciu kart
elektronicznych, przetwarzanie transakcji kartą kredytową na rzecz
osób trzecich, 41 konferencje (organizowanie i prowadzenie-), kursy
szkoleniowe w dziedzinie bankowości, nauczanie, organizowanie
i prowadzenie konferencji, kongresów i sympozjów, publikowanie on-line elektronicznych książek i czasopism, szkolenie w zakresie bankowości, udostępnianie publikacji elektronicznych (niepobieralnych),
udostępnianie publikacji elektronicznych on-line (nie do pobrania),
usługi edukacyjne dla dorosłych dotyczące bankowości, usługi edukacyjne w zakresie bankowości, 42 umożliwianie tymczasowego użytkowania oprogramowania online nie do pobrania, służącego do realizacji
płatności elektronicznych, umożliwianie tymczasowego użytkowania
oprogramowania uwierzytelniającego online nie do pobrania, do kontrolowania dostępu oraz komunikacji z komputerami i sieciami komputerowymi.

(111) 333807
(220) 2020 01 27
(210) 509482
(151) 2020 11 09
(441) 2020 07 06
(732) BANK SPÓŁDZIELCZY W TORUNIU, Toruń (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) NICOLAUS BANK
(540)

(531) 27.05.01
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(510), (511) 9 aparatura do odczytywania kart, aplikacje do pobrania
do użytku z telefonami komórkowymi, aplikacje do pobrania
na smartfony, aplikacje komputerowe do pobrania, automatyczne
maszyny do sortowania banknotów, bankomaty, czytniki kart, czytniki kart elektronicznych, czytniki kart kredytowych, drukowane karty bankowe [kodowane], drukowane karty bankowe [magnetyczne],
elektroniczne bazy danych zapisane na nośnikach komputerowych,
komputerowe bazy danych, elektroniczne karty chipowe, elektroniczne karty chipowe kodowane, etui na karty kredytowe [dopasowane oprawki], karty bankowe [kodowane lub magnetyczne], karty
chipowe, karty debetowe kodowane magnetycznie, karty do bankomatu [kodowane], karty kodowane, karty kodowane stosowane
do elektronicznego transferu transakcji finansowych, karty kodowane z funkcjami zabezpieczenia do celów identyfikacyjnych, magnetyczne nośniki danych, karty kredytowe, karty kredytowe kodowane
magnetycznie, karty kredytowe z paskiem magnetycznym, karty
magnetyczne bankomatowe, karty płatnicze kodowane magnetycznie, karty wielofunkcyjne dla usług finansowych, karty z mikrochipami, karty zawierające elektronicznie zarejestrowane dane, kodowane
karty bankowe, kodowane karty magnetyczne, kodowane przedpłacone karty kredytowe, kodowane przedpłacone karty płatnicze, magnetyczne karty bankowe, magnetyczne karty kredytowe, magnetyczne nośniki danych zawierające nagrane oprogramowanie,
mechanizmy do urządzeń uruchamianych monetami, mechanizmy
do urządzeń uruchamianych przez wrzucenie monety, oprogramowanie dla bankowości, oprogramowanie do pobrania do przetwarzania
w chmurze, oprogramowanie i aplikacje do urządzeń przenośnych,
oprogramowanie komputerowe, oprogramowanie komputerowe
do komunikacji, umożliwiające klientom dostęp do informacji na temat rachunków bankowych i przeprowadzanie operacji bankowych,
oprogramowanie komputerowe do pobrania, przeznaczone do zdalnego monitorowania i analizy, oprogramowanie komputerowe
do sterowania i zarządzania aplikacjami serwerów dostępowych,
oprogramowanie komputerowe dotyczące obsługi transakcji finansowych, pobieralne aplikacje na telefony komórkowe do transmisji
danych, pobieralne aplikacje na telefony komórkowe do zarządzania
danymi, pobieralne aplikacje na telefony komputerowe do zarządzania informacjami, sprzęt do odczytywania kart, terminale do elektronicznego przetwarzania płatności kartami kredytowymi, karty kodowane stosowane do elektronicznego transferu funduszy, terminale
do kart kredytowych, terminale komputerowe do celów bankowych,
terminale płatnicze, bankomaty i liczarki pieniędzy, urządzenia
do nagrywania do nośników dźwięku i obrazu, urządzenia do rejestrowania i nagrywania danych, urządzenia do sprawdzania autentyczności banknotów, 35 administrowanie działalnością gospodarczą, administrowanie i zarządzanie działalnością gospodarczą, audyt
przedsiębiorstw, badania ekonomiczne do celów działalności gospodarczej, badania rynkowe, kompilowanie i systematyzowanie informacji w bankach danych, organizowanie konsumenckich programów lojalnościowych i zarządzanie nimi, opracowywanie kampanii
promocyjnych, organizowanie imprez, wystaw, targów, i pokazów
do celów handlowych, promocyjnych i reklamowych, planowanie
działalności gospodarczej, pomoc w zarządzaniu działalnością gospodarczą, prace biurowe, prognozy i analizy ekonomiczne, rachunkowość, księgowość i audyt, reklama i marketing, skomputeryzowane badania rynkowe, statystyczne badania rynkowe, usługi
administracyjne w zakresie rejestracji kart kredytowych, usługi rejestracji kart kredytowych, usługi w zakresie informacji ekonomicznej
dla celów działalności gospodarczej, zarządzanie aktami finansowymi, 36 administracja w zakresie przyjmowania depozytów, administrowanie finansami, administrowanie rachunkami oszczędnościowymi, administrowanie w zakresie funduszy powierniczych, badania
finansowe w dziedzinie zarządzania ryzykiem, badanie wypłacalności finansowej, banki z dostępem bezpośrednim np. przez Internet
lub telefon [home banking], bankowe usługi przyjmowania depozytów, bankowość domowa [home banking], bankowość elektroniczna, bankowość kupiecka, bankowość online, bankowość prywatna,
bankowość telefoniczna, crowdfunding, depozyty kosztowności,
dokonywanie transakcji finansowych, doradztwo finansowe, doradztwo finansowe i usługi konsultingu finansowego, doradztwo w dziedzinie zarządzania ryzykiem [finansowym], doradztwo w sprawach
ubezpieczeniowych, działalność finansowa, elektroniczna bankowość poprzez globalną sieć komputerową [bankowość internetowa],
faktoring, finansowe (doradztwo-), finansowe (informacje-), finansowe usługi bankowe, finansowe usługi bankowe w zakresie wpłacania
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środków pieniężnych, finansowe usługi bankowe w zakresie wypłacania środków pieniężnych, finansowe usługi konsultingowe, finansowe usługi związane z oszczędnościami, gromadzenie funduszy
i sponsorowanie finansowe, handel akcjami, handel walutami i wymiana walut, informacja finansowa w postaci kursów walut, informacja finansowa, usługi doradcze i konsultingowe w zakresie finansów,
kasy oszczędnościowo-pożyczkowe, leasing finansowy, obrót towarami giełdowymi i papierami wartościowymi, obsługa funduszy powierniczych, obsługa kart do transakcji płatniczych, obsługa kart
kredytowych i debetowych, obsługa programów oszczędnościowych, obsługa zleceń stałych, opieka finansowa, organizowanie finansowania zakupu nieruchomości, organizowanie finansów dla
firm, organizowanie finansów na kredyty hipoteczne, pośrednictwo
ubezpieczeniowe, przetwarzanie płatności dotyczących kart kredytowych, przetwarzanie płatności za pomocą kart kredytowych, rady
powiernicze, skomputeryzowane usługi informacyjne związane
z działalnością bankową, ściąganie należności i faktoring, świadczenie finansowych usług leasingowych, transakcje finansowe, transfer
elektroniczny środków pieniężnych, ubezpieczanie ryzyka kredytowego [factoring], usługi aktuarialne, usługi aktuarialne dotyczące
transakcji finansowych, usługi bankowe związane z elektronicznym
transferem funduszy, usługi bankowe dostępne za pomocą kart,
usługi bankowości komercyjnej online, usługi depozytów sejfowych,
usługi doradztwa finansowego na rzecz bankowców, usługi dotyczące kart bankowych, kart kredytowych, kart debetowych i elektronicznych kart płatniczych, usługi finansowe dotyczące wydawania
kart bankowych i kart debetowych, usługi finansowe związane z kartami bankowymi, usługi finansowe, pieniężne i bankowe, usługi finansowej bankowości osobistej, usługi konsultingowe dotyczące
udzielania pożyczek, usługi konsultingu finansowego, usługi maklerskie i pośrednictwo w obrocie papierami wartościowymi, usługi
udzielania pożyczek i kredytów, usługi leasingowe, usługi w zakresie
inwestowania środków pieniężnych, usługi w zakresie prywatnego
lokowania i inwestowania kapitału wysokiego ryzyka, usługi związane z kartami płatniczymi, usługi ubezpieczeniowe, weryfikacja czeków, wycena aktywów [finansowa], wycena finansowa [ubezpieczenia, bankowość, nieruchomości], wydawanie kart kredytowych,
zarządzanie informacją finansową i usługi analityczne, zbiórki funduszy na cele dobroczynne, zbiórki funduszy i sponsorowanie finansowe, usługi przelewów pieniężnych przy użyciu kart elektronicznych,
przetwarzanie transakcji kartą kredytową na rzecz osób trzecich, 41
konferencje (organizowanie i prowadzenie-), kursy szkoleniowe
w dziedzinie bankowości, nauczanie, organizowanie i prowadzenie
konferencji, kongresów i sympozjów, publikowanie on-line elektronicznych książek i czasopism, szkolenie w zakresie bankowości, udostępnianie publikacji elektronicznych (niepobieralnych), udostępnianie publikacji elektronicznych on-line (nie do pobrania), usługi
edukacyjne dla dorosłych dotyczące bankowości, usługi edukacyjne
w zakresie bankowości, 42 umożliwianie tymczasowego użytkowania oprogramowania online nie do pobrania, służącego do realizacji
płatności elektronicznych, umożliwianie tymczasowego użytkowania oprogramowania uwierzytelniającego online nie do pobrania,
do kontrolowania dostępu oraz komunikacji z komputerami i sieciami komputerowymi.

(111) 333808
(220) 2020 01 27
(151) 2020 11 04
(441) 2020 07 20
(732) ETA GLIWICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gliwice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) eTa
(540)

(210) 509492

(591) pomarańczowy, biały
(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.04.04, 26.04.18
(510), (511) 9 urządzenia bezpieczeństwa ruchu kolejowego, sprzęt
telekomunikacyjny, elektryczne i elektroniczne urządzenia i osprzęt
dla infrastruktury kolejowej, 37 budowa infrastruktury kolejowej,
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budowa linii kolejowych, konserwacja torów kolejowych, usługi budowlane i konstrukcyjne, budowa infrastruktury elektroenergetycznej i telekomunikacyjnej, instalowanie systemów telewizji przemysłowej, instalacja systemów oświetlenia elektrycznego i systemów
elektroenergetycznych, układanie kabli, usługi w zakresie instalacji
elektrycznych, instalacja urządzeń elektrycznych, serwisowanie sieci
elektrycznych, usługi układania przewodów elektrycznych, naprawa
sprzętu elektrycznego i instalacji elektroenergetycznych, instalacja
urządzeń do sterowania ruchem kolejowym, 42 projektowanie architektoniczne, projektowanie techniczne i doradztwo, projektowanie systemów inżynierii budowlanej, usługi inżynieryjne dotyczące
projektowania systemów łącznościowych, projektowanie instalacji
i urządzeń infrastruktury kolejowej, prace badawczo-rozwojowe
w zakresie infrastruktury kolejowej, projektowanie techniczne i doradztwo w zakresie budowy infrastruktury elektroenergetycznej i telekomunikacyjnej.

(111) 333809
(220) 2020 01 29
(210) 509557
(151) 2020 11 06
(441) 2020 03 23
(732) WÓDKI REGIONALNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczyrk (PL)
(540) (znak słowny)
(540) podhalanka
(510), (511) 33 napoje alkoholowe z wyjątkiem piwa.
(111) 333810
(220) 2020 01 29
(151) 2020 11 04
(441) 2020 07 06
(732) POLMLEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) NUTRI VEGE
(540)

(210) 509558

(591) biały, jasnozielony, ciemnozielony
(531) 29.01.13, 27.05.01, 05.03.11
(510), (511) 29 substytuty mleka, mleko i napoje ryżowe, kokosowe,
sojowe, migdałowe, owsiane, produkty spożywcze seropodobne,
produkty spożywcze na bazie substytutów mleka.
(111) 333811
(220) 2020 01 29
(151) 2020 10 16
(441) 2020 03 09
(732) STALIŃSKI PAWEŁ KIMI-ARTS, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PIERWSZY TANIEC ONLINE
(540)

(210) 509600

(591) czarny, niebieski
(531) 02.09.01, 26.11.22, 26.11.12, 26.11.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 38 zapewnianie dostępu do treści multimedialnych online, zapewnianie dostępu telekomunikacyjnego do treści wideo
i audio udostępnianych za pośrednictwem usługi wideo na życzenie
online, transmisja filmów wideo, elektroniczna transmisja danych,
transmisja wideo na żądanie, transmisja treści multimedialnych przez
Internet, transmisja plików danych, audio, wideo i multimedialnych,
zapewnianie dostępu do portalu internetowego obejmującego programy wideo na życzenie, zapewnianie dostępu telekomunikacyjnego do treści wideo za pośrednictwem Internetu, 41 studia tańca,
szkoły tańca, nauka tańca, udzielanie lekcji tańca, nauka tańca dla dorosłych, usługi w zakresie nauki tańca, nauczanie i szkolenia, kursy instruktażowe, kursy szkoleniowe, prowadzenie kursów, prowadzenie
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kursów instruktażowych, kursy szkoleniowe dotyczące sprawności
fizycznej, kursy szkoleniowe dotyczące zajęć sportowych, zapewnianie szkoleń online, zapewnianie kursów szkoleniowych online, usługi
nauki na odległość świadczone online, udostępnianie filmów online nie do pobrania, udzielanie informacji związanych z treningiem
fizycznym za pośrednictwem strony internetowej online, udzielanie
informacji związanych z ćwiczeniami fizycznymi za pośrednictwem
strony internetowej online, udostępnianie informacji dotyczących
treningu fitness za pomocą portalu on-line, usługi trenerskie w zakresie ćwiczeń fizycznych [fitness], usługi doradcze w zakresie ćwiczeń fizycznych [fitness], produkcja nagrań audio i video oraz usługi
fotograficzne, zajęcia sportowe, zajęcia sportowe i kulturalne, usługi
rozrywkowe, dostarczanie filmów, nie do pobrania, przy pomocy
usług typu transmisja wideo na żądanie.

(111) 333812
(220) 2020 01 30
(151) 2020 10 20
(441) 2020 07 06
(732) SURMA MARCIN ELLIT, Kęty (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) OD 1992 ROKU S SURMA
(540)

(210) 509609

(591) czerwony, pomarańczowy, błękitny, granatowy, czarny
(531) 26.11.12, 26.03.23, 26.03.04, 27.05.01, 27.05.21, 27.01.05, 29.01.15
(510), (511) 6 konstrukcje z materiałów metalowych do ogrodów zimowych, konstrukcje z materiałów metalowych do zadaszeń, ścianki
metalowe, moskitiery metalowe, konstrukcje z materiałów metalowych do zadaszeń składanych ręcznie lub z silnikiem elektrycznym,
zadaszenia metalowe do użytku zewnętrznego na stojącej konstrukcji lub wolnostojące, oranżerie metalowe [konstrukcje], wiaty garażowe metalowe, bramy metalowe, werandy metalowe, metalowe
rolety i żaluzje, pergole metalowe, markizy metalowe, 19 konstrukcje z materiałów niemetalowych do ogrodów zimowych, konstrukcje z materiałów niemetalowych do zadaszeń, ścianki niemetalowe,
moskitiery niemetalowe, szkło dla budownictwa, szklane ściany,
konstrukcje z materiałów niemetalowych do zadaszeń, zadaszenia
niemetalowe do użytku zewnętrznego na konstrukcji stojącej lub
wolnostojącej, oranżerie niemetalowe, wiaty garażowe niemetalowe, werandy niemetalowe, żaluzje i rolety niemetalowe, pergole niemetalowe, 22 markizy z materiałów tekstylnych, markizy z tworzywa
sztucznego, plandeki ogrodowe.
(111) 333813
(220) 2020 01 30
(210) 509610
(151) 2020 10 20
(441) 2020 07 06
(732) OLERIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Czarnowo (PL)
(540) (znak słowny)
(540) OLERIS
(510), (511) 29 dżemy, konserwy z owoców i warzyw, przeciery owocowe i warzywne, soki owocowe do gotowania, rośliny strączkowe
konserwowane, sałatki owocowe i warzywne konserwowane, owoce
i warzywa suszone, konserwowane, gotowane owoce i warzywa, oleje i tłuszcze jadalne, koncentraty, koncentraty pomidorowe, przecier
pomidorowy, chrzan, duszone owoce, soki (do celów kulinarnych),
musy i puree owocowe, warzywne lub owocowo-warzywne, sałatki
owocowe i/lub warzywne, pikle, galaretki, konfitury, dżemy, powidła,
marmolady, kompoty, przetworzone półprodukty owocowe i/lub
warzywne, runo leśne przetworzone, w tym grzyby solone, konserwowane i suszone, 31 owoce i warzywa świeże, żywy drób i zwierzęta, pasza dla zwierząt, dodatki do pasz dla zwierząt, drzewa i krzewy
ozdobne, produkty rolne i ogrodnicze, nasiona i rośliny naturalne,
korzenie jadalne, zioła ogrodowe świeże, produkty rolne, ogrodnicze
i leśne, runo leśne świeże, w tym grzyby świeże, świeże półprodukty owocowe i/lub warzywne, 32 soki owocowe i warzywne, syropy
do napojów, ekstrakty owocowe bezalkoholowe, lemoniada, preparaty do sporządzania likierów, napoje bezalkoholowe: gazowane,
niegazowane, musujące, soki owocowo-warzywne, świeże soki owocowe, świeże soki warzywne, świeże soki owocowo-warzywne, syropy zagęszczane, syropy do napojów, syropy do kawy, drinków i kok-

179

tajli, napoje owocowe, wody mineralne, wyciągi z owoców, zaprawy
do napojów, preparaty do przygotowywania napojów, koncentraty
napojów, nektary, nektary i napoje owocowe, warzywne oraz warzywno-owocowe z dodatkiem mikro-i/lub makroelementów i/lub
witamin, wody mineralne, stołowe, źródlane i smakowe, oranżady
i toniki, napoje izotoniczne i energetyczne, produkty do wytwarzania napojów bezalkoholowych, wyciągi, esencje, koncentraty, syropy
oraz proszki i pastylki do otrzymywania napojów musujących, napoje instant, piwo, 33 napoje alkoholowe, wina, jabłeczniki, miody
pitne, nalewki i napoje alkoholowe z owocami, 35 usługi w zakresie gromadzenia na rzecz osób trzecich w celu sprzedaży hurtowej
i detalicznej towarów: konserwowane, suszone i gotowane owoce,
warzywa oraz runo leśne przetworzone, galaretki, dżemy, kompoty,
świeże owoce i warzywa, żywy drób i zwierzęta, karma dla zwierząt,
dodatki do karmy dla zwierząt, produkty rolne, ogrodnicze i leśne,
nasiona, rośliny naturalne, świeże runo leśne, piwo, wody mineralne
i gazowane, napoje bezalkoholowe, napoje owocowe, soki owocowe
i warzywne, syropy, preparaty do produkcji napojów, napoje alkoholowe, usługi reklamowe, usługi marketingowe i promocja towarów, usługi w zakresie zarządzania i administrowania działalnością
handlową, 39 usługi w zakresie dostarczania towarów i przesyłek,
wypożyczanie kontenerów magazynowych i magazynów na rzecz
osób trzecich, usługi w zakresie pakowania produktów i towarów
oraz rozładunku towarów, usługi transportowe, usługi w zakresie
pakowania i składowania towarów dla obrotu krajowego i międzynarodowego, 40 usługi w zakresie konserwowania napojów i żywności,
wytłaczania soku z owoców, przetwórstwa owoców i warzyw, zamrażania, puszkowania, konserwowania żywności, 43 przygotowywanie żywności i napojów na zamówienie oraz ich dostawa, 44 usługi
w zakresie wypożyczania sprzętu rolniczego, sadownictwa, szkółek
roślinnych, uprawy roślin jadalnych, usługi w zakresie ścinania i przycinania drzew.

(111) 333814
(220) 2020 01 31
(210) 509654
(151) 2020 11 05
(441) 2020 07 13
(732) Establecimiento Las Marias S.A.C.I.F.A., Buenos Aires (AR)
(540) (znak słowny)
(540) TARAGÜI
(510), (511) 30 ostrokrzew paragwajski (yerba mate), napoje na bazie
ostrokrzewu paragwajskiego (yerba mate), herbata, napoje na bazie
herbaty i napary ziołowe.
(111) 333815
(220) 2020 02 02
(210) 509704
(151) 2020 11 06
(441) 2020 07 06
(732) BRIGHT JUNIOR MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kraków (PL)
(540) (znak graficzny)
(540)
(540)

(591) czarny, biały, różowy, czerwony, szary
(531) 29.01.15, 26.04.02, 01.17.11, 02.09.15, 02.01.30, 02.07.25
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(510), (511) 28 puzzle, puzzle 3D, gry, w tym gry dla dzieci, gry – łamigłówki, gry planszowe, gry elektroniczne, gry logiczne, karty do gry,
układanki, układanki edukacyjne, zabawki, zabawki edukacyjne,
maty edukacyjne dla dzieci, zabawki w postaci miarek wzrostu dla
dzieci, maskotki, maskotki edukacyjne, artykuły sportowe, w tym
piłki do gry, balony do zabawy, latawce do zabawy, bańki mydlane
do zabawy, zabawki w postaci modeli edukacyjnych do składania,
figurki do zabawy, figurki edukacyjne do zabawy.

(111) 333816
(220) 2020 02 02
(210) 509705
(151) 2020 11 06
(441) 2020 07 06
(732) BRIGHT JUNIOR MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kraków (PL)
(540) (znak graficzny)
(540)
(540)

(591) zielony, biały, czerwony, szary
(531) 29.01.14, 26.04.02, 01.17.11, 19.03.25, 02.07.25
(510), (511) 28 puzzle, puzzle 3D, gry, w tym gry dla dzieci, gry – łamigłówki, gry planszowe, gry elektroniczne, gry logiczne, karty do gry,
układanki, układanki edukacyjne, zabawki, zabawki edukacyjne,
maty edukacyjne dla dzieci, zabawki w postaci miarek wzrostu dla
dzieci, maskotki, maskotki edukacyjne, artykuły sportowe, w tym
piłki do gry, balony do zabawy, latawce do zabawy, bańki mydlane
do zabawy, zabawki w postaci modeli edukacyjnych do składania,
figurki do zabawy, figurki edukacyjne do zabawy.
(111) 333817
(220) 2020 02 03
(210) 509751
(151) 2020 10 22
(441) 2020 07 06
(732) BYSTRZAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Częstochowa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) BYSTRZAK
(510), (511) 35 administrowanie działalnością gospodarczą w zakresie franchisingu, badania w zakresie działalności gospodarczej i usługi
doradcze, handlowe usługi doradcze dotyczące 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, porady odnośnie
prowadzenia firm w ramach franchisingu, udzielanie informacji
o działalności gospodarczej dotyczących franchisingu, doradztwo
i konsultacje biznesowe w zakresie franchisingu, usługi doradztwa
w zakresie działalności gospodarczej dotyczące franchisingu, pomoc
w zarządzaniu przedsiębiorstwami zarządzanymi na zasadach franchisingu, usługi reklamowe w zakresie działalności gospodarczej do-
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tyczące franchisingu, doradztwo w zakresie zarządzania przedsiębiorstwami na zasadach franchisingu, wsparcie w dziedzinie
zarządzania biznesowego w zakresie franchisingu, pomoc w zarządzaniu przedsiębiorstwami związana z organizowaniem przedsiębiorstw na zasadach franchisingu, pomoc w zakresie działalności
gospodarczej związana z organizowaniem przedsiębiorstw na zasadach franchisingu, 41 akademie, akredytacja [certyfikacja] osiągnięć
edukacyjnych, akredytacja usług edukacyjnych, analizowanie wyników testów i danych edukacyjnych dla osób trzecich, budowanie zespołu (edukacja), doradztwo specjalistyczne w zakresie edukacji, doradztwo w zakresie planowania imprez specjalnych, doradztwo
w zakresie planowania przyjęć, doradztwo w zakresie sprawności fizycznej, doradztwo w zakresie szkoleń, doradztwo zawodowe i coaching [doradztwo szkoleniowe i edukacyjne], dostarczanie filmów,
nie do pobrania, przy pomocy usług typu transmisja wideo na żądanie, dostarczanie informacji dotyczących edukacji, dostarczanie informacji edukacyjnych, dostarczanie programów telewizyjnych,
nie do pobrania, przy pomocy usług typu transmisja wideo na żądanie, edukacja, edukacja językowa, edukacja [nauczanie], edukacja
przedszkolna, edukacja religijna, edukacja sportowa, edukacyjne
kursy z zakwaterowaniem, edycja zdjęć, edycja nagrań wideo, edukacja w zakresie świadomości ruchowej, elektroniczna publikacja tekstów i druków, innych niż reklamowe, w Internecie, elektroniczne
usługi biblioteczne mające na celu dostarczanie informacji elektronicznych (w tym informacji archiwalnych) w formie tekstów, informacji audio i/lub wideo, fotoreportaże, gimnastyka (instrukcje-), informacja o edukacji, informacje dotyczące działalności kulturalnej,
informacja o rekreacji, instruktaż w zakresie gimnastyki, komputerowy skład drukarski [DTP], konkursy (organizowanie-) [edukacja lub
rozrywka], konkursy muzyczne, kształcenie ruchowe dla dzieci
w wieku przedszkolnym, kształcenie i szkolenia w dziedzinie muzyki
i rozrywki, kursy edukacyjne z zakwaterowaniem związane z wędrówkami górskimi, kursy językowe, kursy instruktażowe, kursy szkoleniowe dotyczące zagadnień religijnych, kursy szkoleniowe dotyczące sprawności fizycznej, kursy szkoleniowe, kursy w zakresie
rozwoju osobistego, kursy szkoleniowe w zakresie rozwoju osobistego, lekcje gimnastyki, lekcje śpiewu, medyczne usługi edukacyjne,
mentoring akademicki na rzecz dzieci w wieku szkolnym, montaż lub
nagrywanie dźwięku i obrazu, multimedialne wydania publikacji
elektronicznych, muzyczne widowiska sceniczne wykonywane
w miejscach przeznaczonych do występów, nadzorowanie ćwiczeń
fizycznych, nagrywanie i produkcja nagrań dźwiękowych, nauczanie,
nauczanie dzieci francuskiego poprzez rekreację, nauczanie i szkolenia, nauczanie indywidualne, nauczanie języków obcych, nauczanie
przedszkolne, nauczanie w dziedzinie wychowania fizycznego, nauczanie w dziedzinie zajęć wyrównawczych z czytania, nauczanie
w szkołach podstawowych, nauczanie wspomagane komputerowo,
nauczanie wyrównawcze, nauka indywidualna, nauka rysowania, nauka tańca dla dzieci, nauka malowania, nauka muzyki, obozy letnie
[rozrywka i edukacja], obozy rekreacyjne, obozy sportowe (organizowanie-), oddziały opieki dziennej [edukacyjne], ocena nauczania
w celu zapobiegania trudnościom w uczeniu się, opracowywanie
materiałów edukacyjnych, opracowywanie podręczników edukacyjnych, organizacja aktywności edukacyjnych na obozach letnich, organizacja aktywności kulturalnych na obozach letnich, organizacja
aktywności sportowych na obozach letnich, organizacja atrakcji
na obozach letnich, organizacja gier, organizacja i prezentacja przedstawień na żywo, organizacja i przeprowadzanie imprez szkoleniowych, organizacja i przeprowadzanie kursów edukacyjnych, organizacja i przeprowadzanie imprez rozrywkowych na żywo, organizacja
i przeprowadzanie imprez rozrywkowych, organizacja imprez rozrywkowych, organizacja imprez kulturalnych i artystycznych, organizacja imprez i konkursów sportowych, organizacja imprez rozrywkowych typu cosplay, organizacja konkursów w dziedzinie rozrywki,
organizacja kwizów, gier i zawodów, organizacja przyjęć, organizacja
rozrywki na imprezy urodzinowe, organizacja rozrywek muzycznych,
organizacja szkoleń, organizacja sympozjów dotyczących edukacji,
organizacja warsztatów i seminariów, organizacja wystaw w celach
edukacyjnych, organizacja występów rozrywkowych na żywo, organizacja zajęć, organizowanie edukacyjnych wycieczek z przewodnikiem, organizowanie festiwali w celach rekreacyjnych, organizowanie festiwali w celach edukacyjnych, organizowanie festiwali w celach
szkoleniowych, organizowanie festiwali w celach rozrywkowych, organizowanie festynów w celach rozrywkowych, organizowanie festynów w celach edukacyjnych, organizowanie gier edukacyjnych,
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organizowanie gier i konkursów, organizowanie grupowych zajęć
rekreacyjnych, organizowanie i prowadzanie konferencji i seminariów, organizowanie i prowadzanie konferencji edukacyjnych, organizowanie i prowadzenie warsztatów szkoleniowych, organizowanie
i prowadzenie wykładów w celach edukacyjnych, organizowanie
i prowadzenie wykładów w celach szkoleniowych, organizowanie
i prowadzenie konferencji, kongresów i sympozjów, organizowanie
i prowadzenie konkursów [edukacyjnych lub rozrywkowych], organizowanie i prowadzenie gier, organizowanie i prowadzenie spotkań
w dziedzinie edukacji, organizowanie i prowadzenie zajęć, organizowanie i prowadzenie spotkań w dziedzinie rozrywki, organizowanie
i przeprowadzanie zajęć dla niewielkiej grupy uczniów, organizowanie imprez edukacyjnych, organizowanie imprez rozrywkowych
i kulturalnych, organizowanie imprez rekreacyjnych, organizowanie
imprez w celach kulturalnych, rozrywkowych i sportowych, organizowanie konferencji w celach edukacyjnych, organizowanie konferencji dotyczących szkoleń, organizowanie konferencji dotyczących
działalności kulturalnej, organizowanie konkursów w celach edukacyjnych lub rozrywkowych, organizowanie kursów stosujących metody nauczania programowanego, organizowanie kursów szkoleniowych w instytutach dydaktycznych, organizowanie pokazów
w celach edukacyjnych, organizowanie prezentacji do celów edukacyjnych, organizowanie prezentacji w celach rozrywkowych, organizowanie programów szkoleniowych, organizowanie przedstawień,
organizowanie rozrywki, organizowanie seminariów związanych
z edukacją, organizowanie seminariów edukacyjnych, organizowanie spotkań i konferencji, organizowanie spotkań z dziedziny edukacji, organizowanie szkoleń w dziedzinie opieki zdrowotnej i żywienia,
organizowanie uczestnictwa uczniów w zajęciach rekreacyjnych, organizowanie uczestnictwa uczniów w zajęciach edukacyjnych, organizowanie uczestnictwa uczniów w kursach edukacyjnych, organizowanie warsztatów, organizowanie widowisk w celach edukacyjnych,
organizowanie wycieczek do celów szkoleniowych, organizowanie
widowisk w celach rozrywkowych, organizowanie wycieczek w celach rozrywkowych, organizowanie wystaw w celach kulturalnych
lub edukacyjnych, organizowanie wystaw w celach rozrywkowych,
organizowanie występów na żywo, organizowanie występów komediowych, organizowanie zajęć dydaktycznych, organizowanie zajęć
rekreacyjnych, organizowanie zajęć sportowych i zawodów sportowych, organizowanie zawodów [edukacja lub rozrywka], organizowanie zjazdów w celach rozrywkowych, organizowanie zjazdów edukacyjnych, organizowanie zjazdów w celach edukacyjnych, pisanie
i publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, planowanie
i przeprowadzanie imprez [rozrywka], planowanie przyjęć, planowanie specjalnych imprez, planowanie widowisk, pokazy edukacyjne,
pokazy [do celów szkoleniowych], pokazy filmowe, pokazy [szkolenia] technik malowania i dekoracji, prezentacja filmów w celach instruktażowych, produkcja edukacyjnych nagrań dźwiękowych i wideo, produkcja edukacyjnych programów telewizyjnych, produkcja
filmów w celach edukacyjnych, produkcja i wypożyczanie materiałów edukacyjnych i instruktażowych, produkcja materiałów kursowych rozprowadzanych na profesjonalnych kursach, prowadzenie
ceremonii do celów rozrywkowych, prowadzenie edukacyjnych wycieczek z przewodnikiem, prowadzenie imprez edukacyjnych, prowadzenie imprez rozrywkowych na żywo, prowadzenie konferencji
edukacyjnych, prowadzenie kursów edukacyjnych, prowadzenie
kursów instruktażowych, edukacyjnych i szkoleniowych dla młodych
ludzi i dorosłych, prowadzenie wycieczek do celów szkoleniowych,
prowadzenie zajęć, przedszkola, przeprowadzanie wycieczek z przewodnikiem po miejscach o wartości kulturowej do celów edukacyjnych, przygotowanie prezentacji do celów szkoleniowych, przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie konferencji, przygotowywanie,
organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenia], przygotowywanie tekstów do publikacji, publikacja broszur, publikacja i redagowanie
materiałów drukowanych, publikacja i redagowanie książek, publikacja materiałów dostępnych za pośrednictwem baz danych lub Internetu, publikacja materiałów edukacyjnych, publikowanie drukowanych materiałów edukacyjnych, publikowanie dydaktycznych
materiałów edukacyjnych, publikowanie gazet, periodyków, katalogów i broszur, publikacja tekstów w postaci nośników elektronicznych, publikowanie książek edukacyjnych, publikowanie materiałów
drukowanych dotyczących edukacji, publikowanie materiałów drukowanych i publikacji drukowanych, publikowanie książek, czasopism,
publikowanie dokumentów, publikowanie książek, magazynów, almanachów i czasopism, publikowanie opowiadań, publikowanie pod-
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ręczników, publikowanie przewodników edukacyjnych i szkoleniowych, publikowanie tekstów edukacyjnych, publikowanie tekstów,
publikowanie piosenek, redagowanie tekstów (innych niż teksty reklamowe), rozrywka, rozrywka interaktywna, rozrywka w postaci występów na żywo i występów osób przebranych w kostiumy, sprawdziany edukacyjne, świadczenie usług edukacyjnych związanych
ze sprawnością fizyczną, świadczenie usług rozrywkowych dla dzieci,
świadczenie usług edukacyjno-rozrywkowych dla dzieci w świetlicach pozalekcyjnych, świadczenie usług w dziedzinie rekreacji, szkolenia nauczycieli, szkolenia ruchowe dla dzieci, szkolenie i instruktaż,
szkolenie personelu niemedycznego w zakresie opieki nad dziećmi,
szkolenie w zakresie zajęć rekreacyjnych, udostępnianie informacji
o nauczaniu on-line, udostępnianie kursów szkoleniowych dla młodych ludzi, udostępnianie obiektów i sprzętu do celów edukacyjnych, udostępnianie obiektów i sprzętu w celach nauczania, udostępnianie obiektów i sprzętu do zabaw dla dzieci, udostępnianie
obszarów rekreacyjnych w postaci placów zabaw dla dzieci, udostępnianie publikacji elektronicznych [nie do pobrania], usługi biblioteczne, usługi centrów rozrywki na obozach wakacyjnych, usługi doradcze w zakresie edukacji i szkolenia kierownictwa i personelu, usługi
doradztwa dotyczące opracowywania kursów szkoleniowych, usługi
edukacyjne, usługi edukacyjne dla dzieci w postać grup zabaw, usługi edukacyjne i instruktażowe dotyczące sztuki rękodzieła, usługi
edukacyjne i szkoleniowe w zakresie lingwistyki, usług edukacyjne
i szkoleniowe związane z grami, usługi edukacyjne świadczone dla
dzieci, usługi edukacyjne świadczone przez placówki wypoczynkowe, usługi edukacyjne w zakresie przekazywania metod nauczania
języków, usługi edukacyjne związane z rozwojem sprawności umysłowej dzieci, usługi edukacyjne związane z rozwojem sprawności
intelektualnej dzieci, usługi informacyjne dotyczące edukacji, usługi
informacyjne dotyczące książek, usługi instruktażowe i szkoleniowe,
usługi kształcenia praktycznego, usługi nauczania w zakresie metod
pedagogicznych, usługi organizowania i prowadzenia warsztatów
szkoleniowych, usługi placówek edukacyjnych zapewniających kursy instruktażowe, usługi planowania przyjęć, usługi prezentacji audiowizualnych do celów edukacyjnych, usługi prowadzących uroczystości w zakresie przyjęć i imprez specjalnych, usługi przedszkoli,
usługi przedszkolne [edukacja lub rozrywka], usługi rekreacyjne,
usługi rozrywkowe dla dzieci, usługi rozrywkowe, usługi rozrywkowe
dostarczające rozrywkę w postaci występów na żywo, usługi rozrywkowe, edukacyjne i instruktażowe, usługi rozrywkowe na żywo, usługi rozrywkowe obejmujące postacie fikcyjne, usługi rozrywkowe
świadczone dla dzieci, usługi rozrywkowe, zajęcia sportowe i kulturalne, usługi szkół [edukacja], usługi szkolnictwa podstawowego,
usługi w zakresie gier zręcznościowych, usługi w zakresie gier do celów rozrywkowych, usługi w zakresie nauczania gimnastyki, usługi
w zakresie obozów wakacyjnych [rozrywka], usługi w zakresie organizacji rozrywki, usługi w zakresie oświaty [nauczanie], usługi w zakresie przygotowywania programów nauczania, usługi w zakresie
publikacji książek, usługi w zakresie rekreacji, usługi w zakresie wychowania fizycznego, usługi wydawnicze, usługi wydawnicze w zakresie książek i czasopism, warsztaty w celach edukacyjnych, warsztaty w celach szkoleniowych, wydawanie czasopism i książek
w postaci elektronicznej, wypożyczanie materiałów edukacyjnych,
wypożyczanie materiałów dydaktycznych, wypożyczanie nagrań audiowizualnych, wypożyczanie przyrządów dydaktycznych, wypożyczanie publikacji drukowanych, wypożyczanie zabawek, zajęcia zorganizowane, dla dzieci [rozrywka / edukacja], zajęcia sportowe
i rekreacyjne, zajęcia sportowe i kulturalne, zajęcia w zakresie ćwiczeń fizycznych, zajęcia gimnastyczne, zapewnianie edukacji, zapewnianie gier, zapewnianie imprez rekreacyjnych, zapewnianie infrastruktury rekreacyjnej i wypoczynkowej, zapewnianie kursów
instruktażowych dla młodych ludzi, zapewnianie obiektów i sprzętu
na potrzeby zajęć rekreacyjnych na świeżym powietrzu, zapewnianie
pokazów edukacyjnych, zapewnianie przedstawień na żywo, zapewnianie rozrywki na żywo, zapewnianie szkoleń, kształcenia i nauczania, zapewnienie obiektów i sprzętu na potrzeby rozrywki, zarządzanie usługami edukacyjnymi, 43 katering obejmujący żywność
i napoje na przyjęcia koktajlowe, ocena zakwaterowania wakacyjnego, oferowanie zakwaterowania tymczasowego jako część pakietów
pobytowych, opieka nad dziećmi w klubach malucha, organizacja
cateringu na imprezy urodzinowe, organizowanie zakwaterowania
wakacyjnego, placówki opieki dziennej nad przedszkolakami i małymi dziećmi, przygotowywanie posiłków i napojów, rezerwowanie
tymczasowego zakwaterowania w postaci domów wakacyjnych, ser-
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wowanie jedzenia i napojów, udzielanie informacji online dotyczących rezerwacji zakwaterowania na czas wakacji, usługi agencji w zakresie rezerwacji zakwaterowania na wakacje, usługi rezerwacji
zakwaterowania na wakacje, usługi w zakresie obozów wakacyjnych
[zakwaterowanie], usługi w zakresie ośrodków opieki dziennej, usługi w zakresie rezerwacji zakwaterowania, usługi w zakresie zakwaterowania wakacyjnego, usługi w zakresie zapewniania obiektów
na uroczystości, usługi zakwaterowania tymczasowego świadczone
przez obozy wakacyjne, wynajem pomieszczeń na uroczystości towarzyskie, zapewnianie opieki nad dziećmi po szkole, zapewnianie
opieki przed szkołą, 45 opieka nad dziećmi pod nieobecność rodziców, opieka zastępcza, opieka zastępcza nad dziećmi.

(111) 333818
(220) 2020 02 03
(210) 509754
(151) 2020 10 09
(441) 2020 03 09
(732) SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA MLEKOVITA, Wysokie
Mazowieckie (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) z Polskiej Mleczarni tradycja dobrego smaku
(540)

(591) biały, brązowy
(531) 03.04.02, 03.04.04, 06.07.07, 06.07.08, 06.07.25, 07.01.09,
26.02.07, 26.02.15, 26.02.16, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.12
(510), (511) 29 mleko, jogurt, śmietana, kefir, maślanka, napoje
mleczne, koktajle mleczne, zsiadłe mleko, mleko skondensowane,
masło, sery, twarogi, tofu.
(111) 333819
(220) 2020 02 03
(210) 509755
(151) 2020 10 09
(441) 2020 03 09
(732) AGESIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Kielce (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Agesil
(510), (511) 37 czyszczenie budynków od wewnątrz, czyszczenie
budynków od zewnątrz, czyszczenie elewacji budynków, czyszczenie fasad budynków, czyszczenie mat, czyszczenie mebli, czyszczenie okien, czyszczenie powierzchni handlowych, czyszczenie
powierzchni podłóg, czyszczenie powierzchni sufitów, czyszczenie
powierzchni ścian, czyszczenie przemysłowe budynków, instalacja sprzętu ochroniarskiego i bezpieczeństwa, instalacja systemów
fizycznej kontroli dostępu, sprzątanie biur na podstawie umowy,
sprzątanie budynków biurowych i lokali handlowych, sprzątanie budynków i terenów przemysłowych, sprzątanie budynków użyteczności publicznej, sprzątanie centrów rekreacyjnych na podstawie umowy, sprzątanie domów, sprzątanie domów mieszkalnych, sprzątanie
dróg dojazdowych na budowy, sprzątanie fabryk, sprzątanie hoteli,
sprzątanie klubów na podstawie umowy, sprzątanie nieruchomości, sprzątanie obiektów przed imprezami i po imprezach, sprzątanie placów budowy, sprzątanie poddaszy, sprzątanie pomieszczeń
biurowych, sprzątanie pomieszczeń na ładunki, sprzątanie sklepów,
sprzątanie szkół, sprzątanie szpitali, sprzątanie terenów miejskich,
sprzątanie terenów publicznych, sprzątanie toalet publicznych,
sprzątanie zakładów przemysłowych, usługi czyszczenia biur, usługi czyszczenia kanalizacji, usługi czyszczenia przemysłowego, usługi czyszczenia przewodów wentylacyjnych, usługi czyszczenia rur,
usługi czyszczenia strumieniem wody pod ciśnieniem, usługi czyszczenia sufitów, usługi czyszczenia w zakresie sprzątania biur, usługi
czyszczenia w zakresie sprzątania gospodarstwa domowego, usługi
czyszczenia związane ze sprzątaniem przemysłowym, 45 doradztwo
w sprawach bezpieczeństwa, doradztwo w zakresie bezpieczeństwa
fizycznego, kontrola fabryk dla celów bezpieczeństwa, monitoring
alarmów bezpieczeństwa i antywłamaniowych, monitoring syste-
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mów bezpieczeństwa, monitoring w obiegu zamkniętym, monitorowanie alarmów przeciwpożarowych, ocena bezpieczeństwa,
ocena ryzyka w zakresie ochrony, ochrona obiektów i sprzętu, usługi
bezpieczeństwa dla ochrony mienia i osób, usługi bezpieczeństwa
w zakresie ochrony osób, usługi bezpieczeństwa w zakresie fizycznej ochrony dóbr materialnych i osób, usługi doradcze w odniesieniu
do bezpieczeństwa, usługi elektronicznego monitorowania w celach
bezpieczeństwa, usługi monitoringu, usługi ochroniarskie w budynkach, usługi ochroniarzy w zakresie ochrony mienia i osób, usługi
ochrony w celu zabezpieczenia mienia, usługi w zakresie monitorowania alarmów, usługi w zakresie ochrony, usługi w zakresie ochrony
objęte umową, usługi w zakresie ochrony fizycznej, usługi w zakresie
ochrony osobistej, usługi zabezpieczania budynków.

(111) 333820
(220) 2020 02 03
(210) 509756
(151) 2020 10 09
(441) 2020 03 09
(732) AGESIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Kielce (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) AGESIL
(540)

(531) 26.04.02, 26.04.05, 26.04.18, 26.04.22, 27.05.05
(510), (511) 37 czyszczenie budynków od wewnątrz, czyszczenie
budynków od zewnątrz, czyszczenie elewacji budynków, czyszczenie fasad budynków, czyszczenie mat, czyszczenie mebli, czyszczenie okien, czyszczenie powierzchni handlowych, czyszczenie
powierzchni podłóg, czyszczenie powierzchni sufitów, czyszczenie
powierzchni ścian, czyszczenie przemysłowe budynków, instalacja sprzętu ochroniarskiego i bezpieczeństwa, instalacja systemów
fizycznej kontroli dostępu, sprzątanie biur na podstawie umowy,
sprzątanie budynków biurowych i lokali handlowych, sprzątanie budynków i terenów przemysłowych, sprzątanie budynków użyteczności publicznej, sprzątanie centrów rekreacyjnych na podstawie umowy, sprzątanie domów, sprzątanie domów mieszkalnych, sprzątanie
dróg dojazdowych na budowy, sprzątanie fabryk, sprzątanie hoteli,
sprzątanie klubów na podstawie umowy, sprzątanie nieruchomości, sprzątanie obiektów przed imprezami i po imprezach, sprzątanie placów budowy, sprzątanie poddaszy, sprzątanie pomieszczeń
biurowych, sprzątanie pomieszczeń na ładunki, sprzątanie sklepów,
sprzątanie szkół, sprzątanie szpitali, sprzątanie terenów miejskich,
sprzątanie terenów publicznych, sprzątanie toalet publicznych,
sprzątanie zakładów przemysłowych, usługi czyszczenia biur, usługi czyszczenia kanalizacji, usługi czyszczenia przemysłowego, usługi czyszczenia przewodów wentylacyjnych, usługi czyszczenia rur,
usługi czyszczenia strumieniem wody pod ciśnieniem, usługi czyszczenia sufitów, usługi czyszczenia w zakresie sprzątania biur, usługi
czyszczenia w zakresie sprzątania gospodarstwa domowego, usługi
czyszczenia związane ze sprzątaniem przemysłowym, 45 doradztwo
w sprawach bezpieczeństwa, doradztwo w zakresie bezpieczeństwa
fizycznego, kontrola fabryk dla celów bezpieczeństwa, monitoring
alarmów bezpieczeństwa i antywłamaniowych, monitoring systemów bezpieczeństwa, monitoring w obiegu zamkniętym, monitorowanie alarmów przeciwpożarowych, ocena bezpieczeństwa,
ocena ryzyka w zakresie ochrony, ochrona obiektów i sprzętu, usługi
bezpieczeństwa dla ochrony mienia i osób, usługi bezpieczeństwa
w zakresie ochrony osób, usługi bezpieczeństwa w zakresie fizycznej ochrony dóbr materialnych i osób, usługi doradcze w odniesieniu
do bezpieczeństwa, usługi elektronicznego monitorowania w celach
bezpieczeństwa, usługi monitoringu, usługi ochroniarskie w budynkach, usługi ochroniarzy w zakresie ochrony mienia i osób, usługi
ochrony w celu zabezpieczenia mienia, usługi w zakresie monitorowania alarmów, usługi w zakresie ochrony, usługi w zakresie ochrony
objęte umową, usługi w zakresie ochrony fizycznej, usługi w zakresie
ochrony osobistej, usługi zabezpieczania budynków.
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(111) 333821
(220) 2020 02 03
(210) 509760
(151) 2020 10 09
(441) 2020 03 23
(732) ICAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) ICAN NeuroLab
(510), (511) 9 elektroniczne bazy danych, interaktywne bazy danych,
biuletyny elektroniczne do pobrania, czasopisma elektroniczne, chipy zawierające muzyczne nagrania dźwiękowe, dokumentacja komputerowa w formie elektronicznej, e-booki, edukacyjne materiały
na zajęcia, do pobrania, elektroniczne bazy danych zapisane na nośnikach komputerowych, elektroniczne kartki z życzeniami do pobrania do przesyłania pocztą tradycyjną, elektroniczne sprawozdania do pobrania, filmy do pobrania, filmy wideo, interaktywne płyty
DVD, klucze sieciowe USB, klucze sieciowe USB do automatycznego
uruchamiania URL zaprogramowanych stron internetowych, książki
audio, książki dźwiękowe, książki elektroniczne do pobrania, książki
w formacie cyfrowym do pobierania z Internetu, książki zapisane
na płytach, nagrane płyty CD-i, nagrane płyty CD ROM, nagrane płyty DVD, nagrane taśmy wideo, nagrane taśmy wideo niemuzyczne,
nagrania audio, nagrania audio i wideo, nagrania multimedialne, nagrania wideo do pobrania, nagrania wideo z filmami, pliki graficzne
do pobierania, płyty nagrane z dźwiękiem, płyty nagrane z obrazami, płyty [nagrania dźwiękowe], pobieralne broszury elektroniczne,
pobieralne nagrania dźwiękowe, podcasty, podcasty do pobrania,
podręczniki szkoleniowe w formie programu komputerowego, publikacje elektroniczne, publikacje elektroniczne, do pobrania, publikacje elektroniczne [ładowalne], publikacje elektroniczne zarejestrowane na nośnikach komputerowych, publikacje elektroniczne
do pobrania w postaci magazynów, publikacje tygodniowe ładowalne w postaci elektronicznej z Internetu, środki edukacyjne do pobrania, terminarze i organizery do pobrania, które można wydrukować,
tygodniowe publikacje w formie elektronicznej do pobrania z Internetu, videocasty, wstępnie nagrane filmy, wstępnie nagrane taśmy
audio, elektroniczne terminarze osobiste, elektroniczne organizery,
elektroniczne notatniki, interaktywne tablice elektroniczne, futerały
na elektroniczne notesy, notesy elektroniczne, notatniki [elektroniczne], organizery cyfrowe, audiowizualne urządzenia dydaktyczne
[do nauczania], roboty edukacyjne, stoiska do przeprowadzania badań, stoiska do przeprowadzania testów, urządzenia do diagnozy
[w celach naukowych], urządzenia do nauczania, urządzenia do symulacji, urządzenia dydaktyczne i instruktażowe, urządzenia i przyrządy badawcze, urządzenia i przyrządy do nauczania, urządzenia
i przyrządy szkoleniowe i dydaktyczne, 16 indeksy, skorowidze, kalendarze kieszonkowe, kalendarze drukowane, kalendarze na biurko,
kalendarze ścienne, kalendarze wskazujące dzień tygodnia, kartki
papieru do robienia notatek, kartki do notowania, kartki do korespondencji, etykiety wysyłkowe, etykiety z papieru, identyfikatory
[artykuły biurowe], bloki do pisania, bloki [artykuły papiernicze],
agendy, arkusze papieru [artykuły papiernicze], bloczki notatnikowe,
bloczki do zapisywania, bloczki do pisania, bloczki do notowania,
bloki papierowe, czyste dzienniki, czyste flipcharty, długopisy kolorowe, karty z nazwiskami, kieszonkowe notesy, koperty [artykuły piśmienne], koperty do użytku biurowego, książki do podpisu, księgi
gości, materiały do pisania, materiały drukarskie i introligatorskie,
materiały piśmienne, materiały szkoleniowe i instruktażowe, notatniki, notatniki [notesy], notatniki samoprzylepne, notatniki ilustrowane, notatniki w linie, notesy, notesy [artykuły papiernicze], okładki
na zeszyty ćwiczeń, okładki notatników, okładki, obwoluty [artykuły
papiernicze], oprawki na zdjęcia lub obrazy, oprawy do zdjęć i obrazów wykonane z papieru, oprawy do zdjęć i obrazów wykonane
z tektury, organizery do użytku biurowego, organizery kieszonkowe,
organizery na biurko, organizery osobiste, organizery [stojaki] na notatki, pamiętniki, dzienniki, papier do korespondencji, papier do kopiowania, papier do pisania [listowy], papier firmowy, papier listowy,
papierowe artykuły piśmienne, papierowe materiały biurowe, papierowe identyfikatory imienne, papierowe etykietki identyfikacyjne,
plakietki papierowe, podkładki na biurko, podkładki na biurko z kalendarzem, pojemniki na karteczki do notowania, pojemniki na korespondencję, przegródki, przekładki do dokumentów, przekładki
do zeszytów, przyborniki biurkowe, przylepne kartki na notatki, samoprzylepne etykiety drukowane, segregatory [artykuły biurowe],
segregatory do prezentowania, segregatory (materiały biurowe), segregatory na listy, segregatory na luźne kartki, skoroszyty do doku-
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mentów, skoroszyty i segregatory, skorowidze, szkicowniki, tablice
na notatki [artykuły biurowej], tablice z kartkami do prezentacji [flipchart], teczki do użytku biurowego, teczki [artykuły papiernicze],
teczki na dokumenty [artykuły biurowe], teczki na dokumenty będące artykułami papierniczymi, teczki papierowe [artykuły papiernicze], teczki papierowe na dokumenty, terminarze, terminarze kieszonkowe, terminarze miesięczne, terminarze na biurko, terminarze
roczne, terminarze ścienne, terminarze tygodniowe, zakładki
do książek, zakładki, zeszyty do pisania, 41 publikacja broszur, pisanie i publikowanie tekstów innych niż teksty reklamowe, multimedialne wydania publikacji elektronicznych, multimedialne wydania
gazet, multimedialne wydania magazynów, multimedialne wydania
czasopism, elektroniczna publikacja tekstów i druków, innych niż reklamowe, w Internecie, edycja druków zawierających obrazy i zdjęcia
innych niż do celów reklamowych, publikacja kalendarzy, publikacja
kalendarzy imprez, publikacja i redagowanie książek, publikacja i redagowanie materiałów drukowanych, publikacja gazet elektronicznych on-line, publikacja materiałów edukacyjnych, publikacja książek i czasopism elektronicznych on-line (nie do pobrania), publikacja
materiałów dostępnych za pośrednictwem baz danych lub Internetu,
publikacja podręczników użytkownika, publikacja prac naukowych,
publikacja treści redakcyjnych stron dostępnych za pośrednictwem
globalnej sieci komputerowej, publikowanie czasopism elektronicznych, publikowanie czasopism internetowych, publikowanie czasopism w postaci elektronicznej w Internecie, publikowanie dydaktycznych materiałów edukacyjnych, publikowanie drukowanych
materiałów edukacyjnych, publikowanie książek, czasopism, publikowanie książek edukacyjnych, publikowanie podręczników, publikowanie podręczników szkoleniowych, publikowanie podręczników
dotyczących zarządzania biznesowego, publikowanie tekstów edukacyjnych, publikowanie tekstów, udostępnianie publikacji elektronicznych on-line (nie do pobrania), tworzenie [opracowywanie] podcastów, tworzenie [opracowywanie] treści edukacyjnych do podcastów,
redagowanie tekstów pisanych, udostępnianie publikacji on-line, udostępnianie publikacji elektronicznych, usługi dziennikarskie, usługi
publikacji, usługi w zakresie publikowania on-line, usługi wydawnicze,
usługi wydawnicze w zakresie książek i czasopism, usługi wydawnicze
(w tym elektroniczne usługi wydawnicze), usługi wydawnicze w zakresie tekstów elektronicznych, wydawanie audiobooków, wydawanie biuletynów, wydawanie czasopism i książek w postaci elektronicznej, wydawanie gazet, wydawanie czasopism, prezentacja
nagrań wideo, montaż [obróbka] taśm wideo, produkcja filmów szkoleniowych, produkcja filmów w celach edukacyjnych, produkcja edukacyjnych nagrań dźwiękowych i wideo, produkcja szkoleniowych
filmów wideo, produkcja taśm wideo do użytku firmowego podczas
szkoleń edukacyjnych z zarządzania, udostępnianie obiektów
i sprzętu do nagrań, udostępnianie obiektów i sprzętu do studia nagrań, usługi edycji wideo na potrzeby realizacji imprez, usługi studiów nagrań, filmowych, wideo i telewizyjnych, usługi studiów nagrań w zakresie produkcji dysków z dźwiękiem, montaż filmów,
opracowywanie sprawozdań w zakresie nauczania, produkcja edukacyjnych nagrań dźwiękowych i wideo, produkcja edukacyjnych
programów telewizyjnych, produkcja filmów szkoleniowych, produkcja filmów w celach edukacyjnych, edukacja zawodowa dla młodych ludzi, kursy korespondencyjne dotyczące inwestowania, kursy
szkoleniowe w dziedzinie zarządzania, kursy szkoleniowe w dziedzinie finansów, opracowywanie kursów edukacyjnych i egzaminów,
ocena orientacji zawodowej, organizacja i przeprowadzanie seminariów szkoleniowych, organizacja i przeprowadzanie kursów edukacyjnych, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], organizowanie i prowadzanie konferencji edukacyjnych, organizowanie
i prowadzenie warsztatów szkoleniowych, organizowanie i prowadzanie sympozjów naukowych, organizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie i prowadzenie kolokwiów, organizowanie
i prowadzenie sympozjów, organizowanie i prowadzenie targów
do celów akademickich, organizowanie i prowadzenie wykładów
w celach szkoleniowych, organizowanie kursów szkoleniowych, organizowanie prezentacji do celów edukacyjnych, organizowanie
programów szkoleniowych, organizowanie seminariów, organizowanie seminariów dotyczących szkoleń, organizowanie seminariów dotyczących edukacji, organizowanie seminariów edukacyjnych, organizowanie szkoleń biznesowych, organizowanie szkoleń handlowych,
organizowanie wykładów, organizowanie warsztatów, organizowanie warsztatów zawodowych i kursów szkoleniowych, organizowanie wystaw do celów edukacyjnych, planowanie seminariów w ce-
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lach edukacyjnych, produkcja materiałów kursowych rozprowadzanych
na kursach zarządzania, produkcja materiałów kursowych rozprowadzanych na kursach zawodowych, produkcja materiałów kursowych
rozprowadzanych na profesjonalnych kursach, produkcja materiałów
kursowych rozprowadzanych na wykładach zawodowych, produkcja
materiałów kursowych rozprowadzanych na seminariach zawodowych, produkcja materiałów kursowych rozprowadzanych na wykładach z zarządzania, prowadzenie kursów edukacyjnych z zakresu
biznesu, prowadzenie kursów dotyczących zarządzania działalnością
gospodarczą, prowadzenie kursów edukacyjnych dotyczących zarządzania działalnością gospodarczą, prowadzenie kursów edukacyjnych, prowadzenie seminariów szkoleniowych, prowadzenie
warsztatów edukacyjnych w dziedzinie biznesu, przygotowywanie
kursów edukacyjnych i egzaminów, szkolenia w dziedzinie biznesu,
szkolenia w zakresie kwalifikacji zawodowych, szkolenia w zakresie
umiejętności biznesowych, trening umiejętności zawodowych, udostępnianie materiałów egzaminacyjnych i testów, udostępnianie
obiektów i sprzętu do prowadzenia szkoleń, udostępnianie obiektów
i sprzętu do celów edukacyjnych, udzielanie informacji edukacyjnych
on-line z komputerowej bazy danych lub za pośrednictwem Internetu, usługi doradcze w zakresie edukacji, usługi doradcze w zakresie
szkoleń komputerowych, usługi edukacji biznesowej, usługi dotyczące edukacji technologicznej, usługi edukacyjne dla dorosłych dotyczące zarządzania, usługi edukacyjne dla dorosłych dotyczące
handlu, usługi edukacyjne dla kadry kierowniczej, usługi edukacyjne
dotyczące zarządzania, usługi edukacyjne w zakresie szkoleń biznesowych, usługi konsultacyjne w zakresie edukacji biznesowej, usługi
konsultacyjne związane ze szkoleniami pracowników, usługi nauczania związane z pomocą biznesową, usługi szkoleniowe dotyczące
marketingu w handlu detalicznym, usługi szkoleniowe lub edukacyjne w dziedzinie life coachingu, usługi trenerskie, usługi w zakresie
szkoleń handlowych, usługi w zakresie szkolenia zawodowego, zapewnianie kursów szkoleniowych na temat zarządzania biznesowego, zapewnianie kursów szkoleniowych w zakresie zarządzania technologią informacyjną, zapewnianie szkoleń doskonalenia umiejętności
zawodowych, produkcja programów dźwiękowych, produkcja nagrań
dźwiękowych, produkcja nagrań dźwiękowych i/lub wideo, produkcja
filmów szkoleniowych, edycja nagrań audio, produkcja szkoleniowych filmów wideo, realizacja nagrań audiowizualnych, usługi studiów nagrań dźwiękowych, usługi w zakresie nagrań fonicznych,
świadczenie usług w zakresie tłumaczeń, usługi w zakresie tłumaczeń ustnych i pisemnych, usługi rezerwacji biletów na atrakcje i wydarzenia edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, szkoły [edukacja].

(111) 333822
(220) 2020 02 03
(210) 509764
(151) 2020 10 09
(441) 2020 03 09
(732) STELMACH BARBARA, STELMACH KAMIL ETERNO SPÓŁKA
CYWILNA, Pruszków (PL)
(540) (znak słowny)
(540) TOFFETA
(510), (511) 29 mięso, ryby, drób, dziczyzna, ekstrakty mięsne, konserwowane, mrożone, suszone i gotowane owoce i warzywa, galaretki, dżemy, kompot, jaja, mleko, produkty mleczne, oleje i tłuszcze
jadalne, owoce lukrowane, marmolada, chipsy owocowe, owoce
kandyzowane, owoce konserwowane, owoce w puszkach, warzywa
konserwowane, galaretki owocowe, sałatki owocowe, skórki owocowe, pikle, sałatki warzywne, przecier jabłkowy, przecier pomidorowy
[koncentraty], przekąski na bazie owoców, pulpa owocowa [miazga
owocowa], soki roślinne do gotowania, warzywa w puszkach, kiszone warzywa [kimchi], kapusta kwaszona, grzyby konserwowane,
hummus [pasta z ciecierzycy], guacamole [pasta z awokado], spożywczy olej kokosowy, spożywczy olej sezamowy, łój spożywczy,
margaryna, masło, masło arachidowe, masło kakaowe, masło kokosowe, olej i tłuszcz kokosowy [do celów spożywczych], olej palmowy jadalny, olej rzepakowy jadalny, olej słonecznikowy do celów
spożywczych, olej sojowy spożywczy, olej z oliwek jadalny, pasta
z cukinii, pasta z owoców tłoczonych, pasty rybne, pasty warzywne,
pasta z owoców, smalec, produkty serowarskie, ser twarogowy, biały
ser z chudego mleka [quark], tempeh, kotlety sojowe, tahini [pasta
z ziarna sezamowego], tajine (danie z przygotowanego mięsa, ryby
lub jarzyn), tofu, yuba [skórka z tofu], kotlety z tofu, fermentowane
tofu, tofu z soi, przekąski na bazie tofu, pasty mięsne (w tym pasztety, smalec), pasztet warzywny, 30 sos sojowy, sosy [przyprawy], sosy
owocowe, sosy pomidorowe, sosy sałatkowe, pesto [sos], chutney
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[ostry, gęsty sos], keczup, musztarda, mięsne sosy, musy deserowe,
musy czekoladowe, pasty czekoladowe do smarowania zawierające
orzechy, majonez, majonez wegański, imitacja majonezu, sosy na bazie majonezu, pasty do smarowania na bazie majonezu.

(111) 333823
(220) 2020 02 03
(151) 2020 10 09
(441) 2020 03 09
(732) BEREZIEWICZ MATEUSZ, Stalowa Wola (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) M8 PRODUCTION HOUSE
(540)

(210) 509765

(591) czarny, niebieski, biały
(531) 27.05.17, 27.07.01, 27.07.03, 27.07.21, 29.01.13
(510), (511) 9 filmy wideo, filmy animowane, kino wirtualnej rzeczywistości [VR], filmy rysunkowe animowane, 35 reklama i marketing,
marketing ukierunkowany, rozpowszechnianie reklam, reklamy telewizyjne, reklama zewnętrzna, reklama on-line za pośrednictwem
sieci komputerowej, produkcja filmów reklamowych.
(111) 333824
(220) 2020 02 03
(210) 509769
(151) 2020 10 09
(441) 2020 03 09
(732) REGIONALNY ZAKŁAD MLECZARSKI SMREK SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków (PL)
(540) (znak słowny)
(540) SMREK
(510), (511) 29 kiełbasy wędzone, liofilizowane mięso, mięsa wędzone, paczkowane mięso, wędliny, suszone mięso, masło, przetworzony ser, ser twarogowy, ser miękki, ser owczy, ser twardy.
(111) 333825
(220) 2020 02 03
(151) 2020 10 12
(441) 2020 04 06
(732) WARZOCHA HUBERT, Rzeszów (PL)
(540) (znak słowny)
(540) FRISPOO
(510), (511) 44 hodowla psów.

(210) 509781

(111) 333826
(220) 2020 02 03
(210) 509786
(151) 2020 10 12
(441) 2020 04 06
(732) PERSONAL PR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Skillers
(510), (511) 35 administrowanie dotyczące marketingu, analiza reakcji na reklamę i badania rynkowe, analiza trendów marketingowych,
analiza w zakresie marketingu, analizy w zakresie reklamy, badania rynku i badania marketingowe, badania w dziedzinie strategii
marketingowych, badania w zakresie public relations, doradztwo
w dziedzinie public relations, doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych public relations, doradztwo marketingowe w zakresie mediów społecznościowych, doradztwo, konsultacje i pomoc
w zakresie reklamy, marketingu i promocji, dostarczanie informacji
marketingowych za pośrednictwem stron internetowych, dostarczanie informacji marketingowych, dystrybucja reklam i ogłoszeń
handlowych, kampanie marketingowe, kompilacja ogłoszeń reklamowych do użytku w Internecie, kompilacja, produkcja i rozpowszechnianie materiałów reklamowych, marketing ukierunkowany,
opracowywanie i wdrażanie strategii marketingowych na rzecz innych, opracowywanie kampanii promocyjnych, organizacja i przeprowadzanie imprez reklamowych, organizacja i przeprowadzanie
wydarzeń marketingowych, planowanie strategii marketingowych,
pomoc w zakresie marketingu, pomoc w zarządzaniu przedsiębior-
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stwami handlowymi w zakresie public relations, profilowanie konsumentów do celów komercyjnych lub marketingowych, promocja,
reklama i marketing stron internetowych on-line, przygotowywanie
kampanii reklamowych, przygotowywanie planów marketingowych,
publikowanie materiałów reklamowych, reklama online za pośrednictwem komputerowej sieci komunikacyjnej, reklama poprzez przesyłanie materiałów reklamowych online dla osób trzecich poprzez
elektroniczne sieci komunikacyjne, rozpowszechnianie materiałów
w zakresie reklamy, marketingu i publicity, umieszczanie reklam,
usługi komunikacji korporacyjnej, usługi reklamowe i marketingowe świadczone za pomocą mediów społecznościowych, usługi reklamowe służące tworzeniu tożsamości korporacyjnej i tożsamości
marki, usługi reklamowe, promocyjne i marketingowe, usługi relacji
z mediami, usługi rozpowszechniania materiałów reklamowych, wynajmowanie wszelkich materiałów promocyjnych i służących do prezentacji marketingowych.

(111) 333827
(220) 2020 02 03
(210) 509788
(151) 2020 10 13
(441) 2020 03 23
(732) DIM INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Gdańsk (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) dim DIM INWESTYCJE
(540)

(591) biały, niebieski
(531) 26.04.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 36 wynajem mieszkań, organizowanie wynajmu nieruchomości, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, zarządzanie
nieruchomością, agencje nieruchomości, pożyczki [finansowanie],
wycena nieruchomości, wynajem powierzchni biurowej, wynajem
zakwaterowania [mieszkania], 37 budownictwo, rozbiórka budynków, budowa i naprawa magazynów, montaż drzwi i okien, montaż
i naprawa instalacji alarmowych przeciwpożarowych, montaż i naprawa instalacji grzewczych, montaż rusztowań, murarstwo, tynkowanie, układanie kabli, układanie nawierzchni drogowych, usługi
dekarskie, usługi doradztwa budowlanego, usługi elektryków, usługi
hydrauliczne, uszczelnianie budynków, wynajem sprzętu budowlanego.
(111) 333828
(220) 2020 02 03
(151) 2020 10 22
(441) 2020 07 06
(732) BYSTRZAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Częstochowa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BYSTRZAK
(540)

(210) 509790

(591) czerwony, biały
(531) 02.05.01, 02.05.05, 16.03.17, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 administrowanie działalnością gospodarczą w zakresie franchisingu, badania w zakresie działalności gospodarczej i usługi doradcze, handlowe usługi doradcze dotyczące 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, porady odnośnie prowadzenia firm w ramach franchisingu, udzielanie
informacji o działalności gospodarczej dotyczących franchisingu, doradztwo i konsultacje biznesowe w zakresie franchisingu, usługi doradztwa w zakresie działalności gospodarczej dotyczące franchisingu, pomoc w zarządzaniu przedsiębiorstwami zarządzanymi
na zasadach franchisingu, usługi reklamowe w zakresie działalności
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gospodarczej dotyczące franchisingu, doradztwo w zakresie zarządzania przedsiębiorstwami na zasadach franchisingu, wsparcie
w dziedzinie zarządzania biznesowego w zakresie franchisingu, pomoc w zarządzaniu przedsiębiorstwami związana z organizowaniem
przedsiębiorstw na zasadach franchisingu, pomoc w zakresie działalności gospodarczej związana z organizowaniem przedsiębiorstw
na zasadach franchisingu, 41 akademie, akredytacja [certyfikacja]
osiągnięć edukacyjnych, akredytacja usług edukacyjnych, analizowanie wyników testów i danych edukacyjnych dla osób trzecich, budowanie zespołu (edukacja), doradztwo specjalistyczne w zakresie
edukacji, doradztwo w zakresie planowania imprez specjalnych, doradztwo w zakresie planowania przyjęć, doradztwo w zakresie
sprawności fizycznej, doradztwo w zakresie szkoleń, doradztwo zawodowe i coaching [doradztwo szkoleniowe i edukacyjne], dostarczanie filmów, nie do pobrania, przy pomocy usług typu transmisja
wideo na żądanie, dostarczanie informacji dotyczących edukacji,
dostarczanie informacji edukacyjnych, dostarczanie programów telewizyjnych, nie do pobrania, przy pomocy usług typu transmisja
wideo na żądanie, edukacja, edukacja językowa, edukacja [nauczanie], edukacja przedszkolna, edukacja religijna, edukacja sportowa,
edukacyjne kursy z zakwaterowaniem, edycja zdjęć, edycja nagrań
wideo, edukacja w zakresie świadomości ruchowej, elektroniczna
publikacja tekstów i druków, innych niż reklamowe, w Internecie,
elektroniczne usługi biblioteczne mające na celu dostarczanie informacji elektronicznych (w tym informacji archiwalnych) w formie tekstów, informacji audio i/lub wideo, fotoreportaże, gimnastyka (instrukcje-), informacja o edukacji, informacje dotyczące działalności
kulturalnej, informacja o rekreacji, instruktaż w zakresie gimnastyki,
komputerowy skład drukarski [DTP], konkursy (organizowanie-)
[edukacja lub rozrywka], konkursy muzyczne, kształcenie ruchowe
dla dzieci w wieku przedszkolnym, kształcenie i szkolenia w dziedzinie muzyki i rozrywki, kursy edukacyjne z zakwaterowaniem związane z wędrówkami górskimi, kursy językowe, kursy instruktażowe,
kursy szkoleniowe dotyczące zagadnień religijnych, kursy szkoleniowe dotyczące sprawności fizycznej, kursy szkoleniowe, kursy w zakresie rozwoju osobistego, kursy szkoleniowe w zakresie rozwoju
osobistego, lekcje gimnastyki, lekcje śpiewu, medyczne usługi edukacyjne, mentoring akademicki na rzecz dzieci w wieku szkolnym,
montaż lub nagrywanie dźwięku i obrazu, multimedialne wydania
publikacji elektronicznych, muzyczne widowiska sceniczne wykonywane w miejscach przeznaczonych do występów, nadzorowanie
ćwiczeń fizycznych, nagrywanie i produkcja nagrań dźwiękowych,
nauczanie, nauczanie dzieci francuskiego poprzez rekreację, nauczanie i szkolenia, nauczanie indywidualne, nauczanie języków obcych,
nauczanie przedszkolne, nauczanie w dziedzinie wychowania fizycznego, nauczanie w dziedzinie zajęć wyrównawczych z czytania, nauczanie w szkołach podstawowych, nauczanie wspomagane komputerowo, nauczanie wyrównawcze, nauka indywidualna, nauka
rysowania, nauka tańca dla dzieci, nauka malowania, nauka muzyki,
obozy letnie [rozrywka i edukacja], obozy rekreacyjne, obozy sportowe (organizowanie-), oddziały opieki dziennej [edukacyjne], ocena
nauczania w celu zapobiegania trudnościom w uczeniu się, opracowywanie materiałów edukacyjnych, opracowywanie podręczników
edukacyjnych, organizacja aktywności edukacyjnych na obozach
letnich, organizacja aktywności kulturalnych na obozach letnich, organizacja aktywności sportowych na obozach letnich, organizacja
atrakcji na obozach letnich, organizacja gier, organizacja i prezentacja przedstawień na żywo, organizacja i przeprowadzanie imprez
szkoleniowych, organizacja i przeprowadzanie kursów edukacyjnych, organizacja i przeprowadzanie imprez rozrywkowych na żywo,
organizacja i przeprowadzanie imprez rozrywkowych, organizacja
imprez rozrywkowych, organizacja imprez kulturalnych i artystycznych, organizacja imprez i konkursów sportowych, organizacja imprez rozrywkowych typu cosplay, organizacja konkursów w dziedzinie rozrywki, organizacja kwizów, gier i zawodów, organizacja
przyjęć, organizacja rozrywki na imprezy urodzinowe, organizacja
rozrywek muzycznych, organizacja szkoleń, organizacja sympozjów
dotyczących edukacji, organizacja warsztatów i seminariów, organizacja wystaw w celach edukacyjnych, organizacja występów rozrywkowych na żywo, organizacja zajęć, organizowanie edukacyjnych
wycieczek z przewodnikiem, organizowanie festiwali w celach rekreacyjnych, organizowanie festiwali w celach edukacyjnych, organizowanie festiwali w celach szkoleniowych, organizowanie festiwali
w celach rozrywkowych, organizowanie festynów w celach rozrywkowych, organizowanie festynów w celach edukacyjnych, organizo-
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wanie gier edukacyjnych, organizowanie gier i konkursów, organizowanie grupowych zajęć rekreacyjnych, organizowanie i prowadzanie
konferencji i seminariów, organizowanie i prowadzanie konferencji
edukacyjnych, organizowanie i prowadzenie warsztatów szkoleniowych, organizowanie i prowadzenie wykładów w celach edukacyjnych, organizowanie i prowadzenie wykładów w celach szkoleniowych, organizowanie i prowadzenie konferencji, kongresów
i sympozjów, organizowanie i prowadzenie konkursów [edukacyjnych lub rozrywkowych], organizowanie i prowadzenie gier, organizowanie i prowadzenie spotkań w dziedzinie edukacji, organizowanie i prowadzenie zajęć, organizowanie i prowadzenie spotkań
w dziedzinie rozrywki, organizowanie i przeprowadzanie zajęć dla
niewielkiej grupy uczniów, organizowanie imprez edukacyjnych, organizowanie imprez rozrywkowych i kulturalnych, organizowanie
imprez rekreacyjnych, organizowanie imprez w celach kulturalnych,
rozrywkowych i sportowych, organizowanie konferencji w celach
edukacyjnych, organizowanie konferencji dotyczących szkoleń, organizowanie konferencji dotyczących działalności kulturalnej, organizowanie konkursów w celach edukacyjnych lub rozrywkowych, organizowanie kursów stosujących metody nauczania programowanego,
organizowanie kursów szkoleniowych w instytutach dydaktycznych,
organizowanie pokazów w celach edukacyjnych, organizowanie prezentacji do celów edukacyjnych, organizowanie prezentacji w celach
rozrywkowych, organizowanie programów szkoleniowych, organizowanie przedstawień, organizowanie rozrywki, organizowanie seminariów związanych z edukacją, organizowanie seminariów edukacyjnych, organizowanie spotkań i konferencji, organizowanie spotkań
z dziedziny edukacji, organizowanie szkoleń w dziedzinie opieki
zdrowotnej i żywienia, organizowanie uczestnictwa uczniów w zajęciach rekreacyjnych, organizowanie uczestnictwa uczniów w zajęciach edukacyjnych, organizowanie uczestnictwa uczniów w kursach edukacyjnych, organizowanie warsztatów, organizowanie
widowisk w celach edukacyjnych, organizowanie wycieczek do celów szkoleniowych, organizowanie widowisk w celach rozrywkowych,
organizowanie wycieczek w celach rozrywkowych, organizowanie
wystaw w celach kulturalnych lub edukacyjnych, organizowanie wystaw w celach rozrywkowych, organizowanie występów na żywo, organizowanie występów komediowych, organizowanie zajęć dydaktycznych, organizowanie zajęć rekreacyjnych, organizowanie zajęć
sportowych i zawodów sportowych, organizowanie zawodów [edukacja lub rozrywka], organizowanie zjazdów w celach rozrywkowych,
organizowanie zjazdów edukacyjnych, organizowanie zjazdów w celach edukacyjnych, pisanie i publikowanie tekstów, innych niż teksty
reklamowe, planowanie i przeprowadzanie imprez [rozrywka], planowanie przyjęć, planowanie specjalnych imprez, planowanie widowisk, pokazy edukacyjne, pokazy [do celów szkoleniowych], pokazy
filmowe, pokazy [szkolenia] technik malowania i dekoracji, prezentacja filmów w celach instruktażowych, produkcja edukacyjnych nagrań dźwiękowych i wideo, produkcja edukacyjnych programów telewizyjnych, produkcja filmów w celach edukacyjnych, produkcja
i wypożyczanie materiałów edukacyjnych i instruktażowych, produkcja materiałów kursowych rozprowadzanych na profesjonalnych
kursach, prowadzenie ceremonii do celów rozrywkowych, prowadzenie edukacyjnych wycieczek z przewodnikiem, prowadzenie imprez edukacyjnych, prowadzenie imprez rozrywkowych na żywo,
prowadzenie konferencji edukacyjnych, prowadzenie kursów edukacyjnych, prowadzenie kursów instruktażowych, edukacyjnych i szkoleniowych dla młodych ludzi i dorosłych, prowadzenie wycieczek
do celów szkoleniowych, prowadzenie zajęć, przedszkola, przeprowadzanie wycieczek z przewodnikiem po miejscach o wartości kulturowej do celów edukacyjnych, przygotowanie prezentacji do celów
szkoleniowych, przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie
konferencji, przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenia], przygotowywanie tekstów do publikacji, publikacja broszur, publikacja i redagowanie materiałów drukowanych, publikacja i redagowanie książek, publikacja materiałów dostępnych
za pośrednictwem baz danych lub Internetu, publikacja materiałów
edukacyjnych, publikowanie drukowanych materiałów edukacyjnych, publikowanie dydaktycznych materiałów edukacyjnych, publikowanie gazet, periodyków, katalogów i broszur, publikacja tekstów
w postaci nośników elektronicznych, publikowanie książek edukacyjnych, publikowanie materiałów drukowanych dotyczących edukacji, publikowanie materiałów drukowanych i publikacji drukowanych, publikowanie książek, czasopism, publikowanie dokumentów,
publikowanie książek, magazynów, almanachów i czasopism, publi-
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kowanie opowiadań, publikowanie podręczników, publikowanie
przewodników edukacyjnych i szkoleniowych, publikowanie tekstów edukacyjnych, publikowanie tekstów, publikowanie piosenek,
redagowanie tekstów (innych niż teksty reklamowe), rozrywka, rozrywka interaktywna, rozrywka w postaci występów na żywo i występów osób przebranych w kostiumy, sprawdziany edukacyjne, świadczenie usług edukacyjnych związanych ze sprawnością fizyczną,
świadczenie usług rozrywkowych dla dzieci, świadczenie usług edukacyjno-rozrywkowych dla dzieci w świetlicach pozalekcyjnych,
świadczenie usług w dziedzinie rekreacji, szkolenia nauczycieli, szkolenia ruchowe dla dzieci, szkolenie i instruktaż, szkolenie personelu
niemedycznego w zakresie opieki nad dziećmi, szkolenie w zakresie
zajęć rekreacyjnych, udostępnianie informacji o nauczaniu on-line,
udostępnianie kursów szkoleniowych dla młodych ludzi, udostępnianie obiektów i sprzętu do celów edukacyjnych, udostępnianie
obiektów i sprzętu w celach nauczania, udostępnianie obiektów
i sprzętu do zabaw dla dzieci, udostępnianie obszarów rekreacyjnych
w postaci placów zabaw dla dzieci, udostępnianie publikacji elektronicznych [nie do pobrania], usługi biblioteczne, usługi centrów rozrywki na obozach wakacyjnych, usługi doradcze w zakresie edukacji
i szkolenia kierownictwa i personelu, usługi doradztwa dotyczące
opracowywania kursów szkoleniowych, usługi edukacyjne, usługi
edukacyjne dla dzieci w postać grup zabaw, usługi edukacyjne i instruktażowe dotyczące sztuki rękodzieła, usługi edukacyjne i szkoleniowe w zakresie lingwistyki, usług edukacyjne i szkoleniowe związane z grami, usługi edukacyjne świadczone dla dzieci, usługi
edukacyjne świadczone przez placówki wypoczynkowe, usługi edukacyjne w zakresie przekazywania metod nauczania języków, usługi
edukacyjne związane z rozwojem sprawności umysłowej dzieci,
usługi edukacyjne związane z rozwojem sprawności intelektualnej
dzieci, usługi informacyjne dotyczące edukacji, usługi informacyjne
dotyczące książek, usługi instruktażowe i szkoleniowe, usługi kształcenia praktycznego, usługi nauczania w zakresie metod pedagogicznych, usługi organizowania i prowadzenia warsztatów szkoleniowych, usługi placówek edukacyjnych zapewniających kursy
instruktażowe, usługi planowania przyjęć, usługi prezentacji audiowizualnych do celów edukacyjnych, usługi prowadzących uroczystości w zakresie przyjęć i imprez specjalnych, usługi przedszkoli, usługi
przedszkolne [edukacja lub rozrywka], usługi rekreacyjne, usługi rozrywkowe dla dzieci, usługi rozrywkowe, usługi rozrywkowe dostarczające rozrywkę w postaci występów na żywo, usługi rozrywkowe,
edukacyjne i instruktażowe, usługi rozrywkowe na żywo, usługi rozrywkowe obejmujące postacie fikcyjne, usługi rozrywkowe świadczone dla dzieci, usługi rozrywkowe, zajęcia sportowe i kulturalne,
usługi szkół [edukacja], usługi szkolnictwa podstawowego, usługi
w zakresie gier zręcznościowych, usługi w zakresie gier do celów rozrywkowych, usługi w zakresie nauczania gimnastyki, usługi w zakresie obozów wakacyjnych [rozrywka], usługi w zakresie organizacji
rozrywki, usługi w zakresie oświaty [nauczanie], usługi w zakresie
przygotowywania programów nauczania, usługi w zakresie publikacji książek, usługi w zakresie rekreacji, usługi w zakresie wychowania
fizycznego, usługi wydawnicze, usługi wydawnicze w zakresie książek i czasopism, warsztaty w celach edukacyjnych, warsztaty w celach szkoleniowych, wydawanie czasopism i książek w postaci elektronicznej, wypożyczanie materiałów edukacyjnych, wypożyczanie
materiałów dydaktycznych, wypożyczanie nagrań audiowizualnych,
wypożyczanie przyrządów dydaktycznych, wypożyczanie publikacji
drukowanych, wypożyczanie zabawek, zajęcia zorganizowane, dla
dzieci [rozrywka / edukacja], zajęcia sportowe i rekreacyjne, zajęcia
sportowe i kulturalne, zajęcia w zakresie ćwiczeń fizycznych, zajęcia
gimnastyczne, zapewnianie edukacji, zapewnianie gier, zapewnianie
imprez rekreacyjnych, zapewnianie infrastruktury rekreacyjnej i wypoczynkowej, zapewnianie kursów instruktażowych dla młodych ludzi, zapewnianie obiektów i sprzętu na potrzeby zajęć rekreacyjnych
na świeżym powietrzu, zapewnianie pokazów edukacyjnych, zapewnianie przedstawień na żywo, zapewnianie rozrywki na żywo, zapewnianie szkoleń, kształcenia i nauczania, zapewnienie obiektów
i sprzętu na potrzeby rozrywki, zarządzanie usługami edukacyjnymi,
43 katering obejmujący żywność i napoje na przyjęcia koktajlowe,
ocena zakwaterowania wakacyjnego, oferowanie zakwaterowania
tymczasowego jako część pakietów pobytowych, opieka nad dziećmi w klubach malucha, organizacja cateringu na imprezy urodzinowe, organizowanie zakwaterowania wakacyjnego, placówki opieki
dziennej nad przedszkolakami i małymi dziećmi, przygotowywanie
posiłków i napojów, rezerwowanie tymczasowego zakwaterowania
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w postaci domów wakacyjnych, serwowanie jedzenia i napojów,
udzielanie informacji online dotyczących rezerwacji zakwaterowania
na czas wakacji, usługi agencji w zakresie rezerwacji zakwaterowania
na wakacje, usługi rezerwacji zakwaterowania na wakacje, usługi
w zakresie obozów wakacyjnych [zakwaterowanie], usługi w zakresie
ośrodków opieki dziennej, usługi w zakresie rezerwacji zakwaterowania, usługi w zakresie zakwaterowania wakacyjnego, usługi w zakresie zapewniania obiektów na uroczystości, usługi zakwaterowania tymczasowego świadczone przez obozy wakacyjne, wynajem
pomieszczeń na uroczystości towarzyskie, zapewnianie opieki nad
dziećmi po szkole, zapewnianie opieki przed szkołą, 45 opieka nad
dziećmi pod nieobecność rodziców, opieka zastępcza, opieka zastępcza nad dziećmi.

(111) 333829
(220) 2020 02 04
(210) 509813
(151) 2020 10 09
(441) 2020 03 23
(732) SIDOR JÓZEF PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNE PREPAR,
Chojnice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PREPAR
(540)

(591) biały, niebieski
(531) 26.04.06, 26.04.07, 26.04.18, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.12
(510), (511) 30 ryż, ryż przetworzony: ryż łuskany, ryż prażony, ryż
preparowany, ryż glazurowany, ryż aromatyzowany, ryż smażony,
mieszanki ryżu, krakersy ryżowe, ciasteczka ryżowe, chipsy ryżowe,
chrupki ryżowe, wafle ryżowe, produkty żywnościowe z ryżu, mrożony ryż gotowy do spożycia: zboża, zboża przetworzone do spożycia
przez ludzi, zboża preparowane, zboża prażone, zboża glazurowane,
żywność na bazie preparatów zbożowych, kukurydza palona, prażona kukurydza jako popcorn, 35 usługi importowe i eksportowe,
usługi pośrednictwa handlowego na rzecz firm krajowych i zagranicznych, usługi prowadzenia sprzedaży w sklepach i/lub hurtowniach, poprzez agentów oraz za pośrednictwem strony internetowej
następujących towarów: ryż, ryż przetworzony, produkty żywnościowe z ryżu, zboża, zboża przetworzone do spożycia przez ludzi, usługi
w zakresie marketingu i prezentacji towarów i usług, usługi reklamowe i promocyjne, dystrybucja materiałów reklamowych, próbek
i wzorów wyrobów, organizacja pokazów, targów i wystaw w celach
handlowych, promocyjnych i reklamowych.
(111) 333830
(220) 2020 02 04
(210) 509814
(151) 2020 10 13
(441) 2020 03 23
(732) PALACZ ANDRZEJ SPORT MASTERS, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MASTERS FIGHT EQUIPMENT
(540)

(591) jasnoszary, ciemnoczerwony, czarny, szary
(531) 26.11.13, 27.05.01, 01.01.05, 01.01.10, 29.01.14
(510), (511) 9 kaski ochronne używane w sportach walki, ochraniacze
używane w sportach, 25 odzież sportowa używana w sportach walki,
obuwie używane w sportach walki, 28 artykuły sportowe przeznaczone do sportów walki takie jak: rękawice bokserskie, tarcze treningowe, packi do kopnięć, worki treningowe, piłki i gruszki treningowe,
stojaki na worki treningowe, wieszaki, haki i przeguby na worki treningowe, platformy bokserskie, ringi bokserskie.
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(111) 333831
(220) 2020 02 04
(210) 509816
(151) 2020 10 09
(441) 2020 03 23
(732) BROKERS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) IT Brokers Polska www.brokers-polska.pl
(540)

(591) czerwony, biały
(531) 24.17.02, 27.05.01, 29.01.12, 26.04.02, 26.04.18
(510), (511) 42 doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego, usługi konsultacyjne w dziedzinie technologii informacyjnej,
usługi doradcze w dziedzinie technologii komputerowej, tworzenie
platform komputerowych, tworzenie i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich, programowanie komputerów, instalacja
oprogramowania komputerowego.
(111) 333832
(220) 2020 02 04
(210) 509819
(151) 2020 10 13
(441) 2020 03 23
(732) MERA PNEFAL SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MIASTECZKO WAWER
(540)

(591) ciemnoniebieski, ciemnoróżowy, ciemnozielony,
ciemnożółty, czarny, niebieski, różowy, zielony, żółty
(531) 26.11.12, 07.03.11, 07.01.08, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 35 reklama i działalność informacyjna w zakresie budownictwa w środkach masowego przekazu, Internecie, udostępnianie
miejsc na reklamy w budowanych i administrowanych obiektach,
organizacja i zarządzanie przedsięwzięciami inwestycyjnymi w celu
budowy i/lub przygotowanie obiektów mieszkalnych i niemieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży, wynajmowania, użyczania, usługi doradcze, organizowanie, zarządzanie działalnością w dziedzinie
nieruchomości, w dziedzinie obrotu nieruchomościami, w dziedzinie
zarządzania nieruchomościami, 36 wynajem nieruchomości mieszkalnych, niemieszkalnych, biurowych, pośrednictwo przy zakupie,
sprzedaży i wynajmowaniu nieruchomości, zarządzanie i obrót nieruchomościami, usługi deweloperskie w zakresie zakupu nieruchomości budowlanych, gruntów, uzyskiwania wymaganych zezwoleń
na budowę oraz finansowania inwestycji budowlanych z źródeł własnych i kredytów bankowych, usługi w zakresie organizacji i zarządzania finansowaniem przedsięwzięć inwestycyjnych polegających
na budowie, przygotowaniu obiektów mieszkalnych i niemieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży, 37 usługi budowlane w zakresie budowy budynków mieszkalnych, niemieszkalnych, biurowych,
magazynowych, przemysłowych, rekreacyjnych, infrastruktury, budynków użyteczności publicznej, rozbiórki budynków, prac remontowo-wykończeniowych, usługi w zakresie nadzoru budowlanego,
realizacji i nadzoru nad przedsięwzięciami inwestycyjnymi polegającymi na budowie i/lub przygotowaniu obiektów mieszkalnych
i niemieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży, wynajmowania,
użyczania, usługi deweloperskie związane z budową i zagospodarowaniem obiektów mieszkalnych i niemieszkalnych.
(111) 333833
(151) 2020 10 13

(220) 2020 02 04
(441) 2020 04 06

(210) 509820
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(732) PALACZ ANDRZEJ SPORT MASTERS, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MFE masters fight equipment
(540)

(531) 26.05.10, 26.05.18, 27.05.01
(510), (511) 9 kaski ochronne używane w sportach walki, ochraniacze
używane w sportach, 25 odzież sportowa używana w sportach walki,
obuwie używane w sportach walki, 28 artykuły sportowe przeznaczone do sportów walki takie jak: rękawice bokserskie, tarcze treningowe, packi do kopnięć, worki treningowe, piłki i gruszki treningowe,
stojaki na worki treningowe, wieszaki, haki i przeguby na worki treningowe, platformy bokserskie, ringi bokserskie.
(111) 333834
(220) 2020 02 04
(210) 509821
(151) 2020 10 13
(441) 2020 03 23
(732) ADAMED PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA, Pieńków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SENSI BABY
(540)

(591) niebieski, jasnozielony
(531) 24.17.02, 26.11.14, 26.13.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 preparaty do pielęgnacji skóry, kremy do skóry, kosmetyki do pielęgnacji skóry, preparaty w aerozolu do stosowania
miejscowego na skórę do celów kosmetycznych, maści do celów
kosmetycznych, toniki kosmetyczne, wazelina kosmetyczna, preparaty do opalania, emulsje do celów kosmetycznych, lotony, żele
do mycia ciała, kremy kosmetyczne, maści do celów kosmetycznych,
mleczko kosmetyczne, pomadki do ust, preparaty do demakijażu,
preparaty do golenia, preparaty kosmetyczne i kosmetyki, preparaty
do pielęgnacji skóry, szampony i kosmetyki do pielęgnacji włosów,
środki do pielęgnacji ust, tłuszcze do celów kosmetycznych, peelingi
kosmetyczne, preparaty do demakijażu, olejki do celów kosmetycznych, preparaty do kąpieli, mydła i mydło w płynie, 5 preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji i leczenia skóry oraz błon śluzowych,
spraye i emulsje lecznicze do stosowania na skórę, preparaty farmaceutyczne stosowane w profilaktyce i leczeniu ran, oparzeń i podrażnień skóry, lecznicze preparaty, kremy, płyny, pianki, emulsje
oraz spraye do skóry, preparaty farmaceutyczne do leczenia chorób
skóry, środki do leczenia podrażnień i odparzeń skóry, leki, preparaty
farmaceutyczne i produkty lecznicze, witaminy, preparaty witaminowe, antyseptyki, środki przeciwbólowe, suplementy diety do celów
leczniczych, preparaty wspomagające leczenie, dietetyczne środki
spożywcze do celów leczniczych, żywność dietetyczna do celów
leczniczych, preparaty ziołowe do celów leczniczych.
(111) 333835
(220) 2020 02 04
(210) 509822
(151) 2020 10 13
(441) 2020 03 23
(732) ADAMED PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA, Pieńków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SENSI BABY FORTE
(540)

(591) niebieski, zielony, biały
(531) 24.17.02, 26.11.14, 26.13.01, 27.05.01, 29.01.13
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(510), (511) 3 preparaty do pielęgnacji skóry, kremy do skóry, kosmetyki do pielęgnacji skóry, preparaty w aerozolu do stosowania
miejscowego na skórę do celów kosmetycznych, maści do celów
kosmetycznych, toniki kosmetyczne, wazelina kosmetyczna, preparaty do opalania, emulsje do celów kosmetycznych, lotony, żele
do mycia ciała, kremy kosmetyczne, maści do celów kosmetycznych,
mleczko kosmetyczne, pomadki do ust, preparaty do demakijażu,
preparaty do golenia, preparaty kosmetyczne i kosmetyki, preparaty
do pielęgnacji skóry, szampony i kosmetyki do pielęgnacji włosów,
środki do pielęgnacji ust, tłuszcze do celów kosmetycznych, peelingi
kosmetyczne, preparaty do demakijażu, olejki do celów kosmetycznych, preparaty do kąpieli, mydła i mydło w płynie, 5 preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji i leczenia skóry oraz błon śluzowych,
spraye i emulsje lecznicze do stosowania na skórę, preparaty farmaceutyczne stosowane w profilaktyce i leczeniu ran, oparzeń i podrażnień skóry, lecznicze preparaty, kremy, płyny, pianki, emulsje
oraz spraye do skóry, preparaty farmaceutyczne do leczenia chorób
skóry, środki do leczenia podrażnień i odparzeń skóry, leki, preparaty
farmaceutyczne i produkty lecznicze, witaminy, preparaty witaminowe, antyseptyki, środki przeciwbólowe, suplementy diety do celów
leczniczych, preparaty wspomagające leczenie, dietetyczne środki
spożywcze do celów leczniczych, żywność dietetyczna do celów
leczniczych, preparaty ziołowe do celów leczniczych.

(111) 333836
(220) 2020 02 04
(210) 509834
(151) 2020 10 12
(441) 2020 04 14
(732) BZK TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) RZECKI
(510), (511) 33 napoje alkoholowe z wyjątkiem piwa, gotowe napoje
alkoholowe, aperitify, koktajle, wódki, likiery, brandy, wina.
(111) 333837
(220) 2020 02 04
(210) 509851
(151) 2020 10 09
(441) 2020 03 23
(732) AUTOSAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sanok (PL)
(540) (znak słowny)
(540) SANCITY
(510), (511) 12 pojazdy lądowe, autokary, autobusy, autobusy z napędem elektrycznym, mikrobusy, części konstrukcyjne do autobusów,
silniki do autobusów, nadwozia pojazdów lądowych.
(111) 333838
(220) 2020 02 05
(210) 509866
(151) 2020 10 09
(441) 2020 03 23
(732) KOWALCZYK AGATA AGRO FONDS CONSULTING, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) BORATY
(510), (511) 1 nawozy i produkty chemiczne przeznaczone dla rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa.
(111) 333839
(220) 2020 02 05
(210) 509867
(151) 2020 10 09
(441) 2020 03 23
(732) JAMADU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Piastów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) JAMADU WWW.JAMADU.PL
(540)

(591) zielony, biały
(531) 26.13.25, 27.05.01, 27.05.11, 29.01.12, 24.17.02
(510), (511) 42 doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego, instalacja oprogramowania komputerowego, usługi doradcze
w dziedzinie technologii komputerowej.
(111) 333840
(151) 2020 10 09

(220) 2020 02 05
(441) 2020 04 06

(210) 509872

Nr 5/2021
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(732) CZASNOWSKI MACIEJ, Wrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Warsztat FRYZUR MĘSKICH
(540)

189

(540)

(531) 10.05.06, 10.05.08, 10.05.11, 27.05.01, 27.05.05
(510), (511) 44 usługi w zakresie higieny i pielęgnacji urody ludzi.

(591) biały, zielony, szary
(531) 26.11.06, 26.13.25, 26.13.99, 29.01.13, 27.05.01
(510), (511) 35 doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia
działalności gospodarczej, obsługa administracyjna firm na zlecenie,
37 instalowanie i naprawa urządzeń elektrycznych, instalacja, konserwacja i naprawa maszyn, instalowanie, konserwacja i naprawa
sprzętu komputerowego, 38 telekomunikacja.

(111) 333841
(220) 2020 02 05
(210) 509873
(151) 2020 10 13
(441) 2020 03 23
(732) LENARTOWICZ MAŁGORZATA QCHENNE-INSPIRACJE,
Otwock (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GoDiet
(540)

(111) 333845
(220) 2020 02 05
(151) 2020 10 09
(441) 2020 03 23
(732) SE GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nowa Iwiczna (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GRAN FONDO
(540)

(531) 26.04.13, 05.03.11, 05.03.13, 27.05.01
(510), (511) 44 usługi dietetyków, poradnictwo dietetyczne, doradztwo dietetyczne, planowanie i nadzorowanie diety, usługi świadczone przez dietetyków, usługi doradcze związane z dietą, profesjonalne doradztwo związane z dietą, usługi doradcze w zakresie dietetyki,
usługi doradcze w zakresie planowania diety odchudzającej, doradztwo w zakresie dietetyki i odżywiania, udzielanie informacji związanych z suplementami diety i odżywczymi, udzielanie informacji
na temat poradnictwa dietetycznego i żywieniowego.
(111) 333842
(220) 2020 02 05
(210) 509877
(151) 2020 10 09
(441) 2020 03 16
(732) KOWALSKI ADAM LIDO CATERING, Antonin (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Karpuśniak
(510), (511) 43 usługi zaopatrzenia w żywność.
(111) 333843
(220) 2020 02 05
(151) 2020 10 09
(441) 2020 04 06
(732) CZASNOWSKI MACIEJ, Wrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Warsztat FRYZUR MĘSKICH
(540)

(210) 509878

(210) 509884

(591) biały, turkusowy, czarny
(531) 18.01.05, 24.01.05, 29.01.13, 27.05.01, 01.01.03
(510), (511) 25 czapki jako nakrycia głowy, daszki jako nakrycia głowy, koszulki z krótkim rękawem, kurtki [odzież], podkoszulki sportowe, odzież dla rowerzystów, podkoszulki sportowe, 35 promowanie
towarów i usług w formie sponsorowania wydarzeń sportowych,
usługi marketingowe, 41 kultura fizyczna, organizowanie zawodów
sportowych, udostępnianie obiektów i sprzętu sportowego.
(111) 333846
(220) 2020 02 06
(151) 2020 10 12
(441) 2020 04 14
(732) PRZYBYLSKI MICHAŁ, Częstochowa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PROGRESS
(540)

(210) 509904

(531) 18.01.21, 27.05.01
(510), (511) 41 nauka jazdy, szkolenie kierowców, szkolenia dla dorosłych, kursy szkoleniowe, kursy instruktażowe, nauczanie, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], usługi szkoleniowe zapewniane przy pomocy symulatorów, doradztwo w zakresie szkoleń,
elektroniczna publikacja tekstów i druków, innych niż reklamowe,
w Internecie, multimedialne wydania publikacji elektronicznych, publikacja broszur, zapewnianie szkoleń, kształcenia i nauczania, udostępnianie obiektów i sprzętu do nauczania.
(531) 10.05.04, 10.05.06, 10.05.08, 10.05.11, 27.05.01, 27.05.05
(510), (511) 44 usługi w zakresie higieny i pielęgnacji urody ludzi.
(111) 333844
(220) 2020 02 05
(210) 509883
(151) 2020 10 09
(441) 2020 04 06
(732) NCK GRUPA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) NCK GRUPA www.nckgrupa.pl OGÓLNOPOLSKIE POGOTOWIE
TECHNICZNE

(111) 333847
(220) 2020 02 06
(210) 509905
(151) 2020 10 12
(441) 2020 06 08
(732) HASCO TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wrocław (PL)
(540) (znak słowny)
(540) IBUMIGREN
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, suplementy diety, wyroby
medyczne zawarte w klasie 5 w postaci substancji lub połączenia
substancji przeznaczone do uśmierzania lub łagodzenia bólu, produkty lecznicze, preparaty farmaceutyczne, środki przeciwbólowe,
środki przeciwmigrenowe .
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(111) 333848
(220) 2020 02 06
(151) 2020 10 12
(441) 2020 04 27
(732) VERCO SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Pregna Therapy
(540)

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO
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(531) 27.05.01
(510), (511) 5 suplementy diety, żywność do celów medycznych, żywność dietetyczna do celów medycznych, preparaty białkowe do celów
medycznych, preparaty odżywcze do celów medycznych, preparaty
witaminowe, preparaty farmaceutyczne, preparaty do celów medycznych, globulki, kapsułki, kompresy, maści, płyny, kremy, żele do celów
medycznych, plastry do celów medycznych, materiały opatrunkowe,
kosmetyki do celów medycznych, środki i preparaty higieniczne, testy
do diagnostyki, preparaty diagnostyczne do celów medycznych.
(111) 333849
(220) 2020 02 06
(210) 509918
(151) 2020 10 09
(441) 2020 03 23
(732) TRONIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Pułtusk (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ATRAX 4
(540)

(591) czarny, czerwony, biały
(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.04.17, 27.07.01
(510), (511) 9 urządzenia GPS, urządzenia systemu GPS, urządzenia
elektroniczne do monitoringu, interfejsy komputerowe [informatyka], urządzenia do nawigacji satelitarnej, urządzenia do przetwarzania informacji, 38 łączność poprzez terminale komputerowe,
łączność za pomocą telefonii komórkowej, wypożyczanie urządzeń
do przesyłania informacji, 42 doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego, doradztwo w zakresie projektowania i rozwoju
sprzętu komputerowego.
(111) 333850
(220) 2020 02 06
(210) 509919
(151) 2020 10 12
(441) 2020 06 29
(732) VERCO SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) JęczmieńOFF
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne, preparaty do celów medycznych, maści, płyny, żele, emulsje, zawiesiny, aerozole do celów
medycznych, krople do celów medycznych, plastry do celów medycznych, materiały opatrunkowe, kompresy do celów medycznych,
środki i preparaty higieniczne do celów medycznych, suplementy
diety, żywność dietetyczna do celów medycznych, żywność do celów medycznych, zioła do celów medycznych.
(111) 333851
(220) 2020 02 06
(210) 509920
(151) 2020 10 09
(441) 2020 03 23
(732) SHIM-POL A.M. BORZYMOWSKI E. BORZYMOWSKA-RESZKA,
A. RESZKA SPÓŁKA JAWNA, Izabelin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) shim-pol
(540)

(591) szary, czerwony, czarny, biały
(531) 29.01.14, 27.05.01, 26.04.01, 26.04.16, 26.11.02, 26.11.25

Nr 5/2021

(510), (511) 9 urządzenia i przyrządy do badań naukowych w laboratoriach, urządzenia naukowe i laboratoryjne do obróbki za pomocą
energii elektrycznej, urządzenia mierzące, wykrywające, monitorujące
i kontrolujące, urządzenia optyczne, 35 usługi sprzedaży detalicznej
i hurtowej urządzeń i przyrządów do badań naukowych w laboratoriach, urządzeń naukowych i laboratoryjnych do obróbki za pomocą
energii elektrycznej, urządzeń mierzących, wykrywających, monitorujących, kontrolujących i optycznych, 37 usługi instalacyjne i naprawcze urządzeń i przyrządów do badań naukowych w laboratoriach, urządzeń naukowych i laboratoryjnych do obróbki za pomocą
energii elektrycznej, urządzeń mierzących, wykrywających, monitorujących, kontrolujących i optycznych, 41 nauczanie, organizowanie
i prowadzenie warsztatów [szkolenie], organizowanie i prowadzenie
konferencji, organizowanie i prowadzenie kongresów, organizowanie
i prowadzenie seminariów, organizowanie i prowadzenie sympozjów,
organizowanie i prowadzenie forów edukacyjnych z udziałem osób,
organizowanie wystaw w celach edukacyjnych.

(111) 333852
(220) 2020 02 06
(210) 509921
(151) 2020 10 09
(441) 2020 03 16
(732) TRONIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Pułtusk (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TRONiK
(540)

(591) czerwony, szary, biały
(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.17, 26.04.01, 26.04.11,
26.03.04, 26.03.23, 26.05.01, 26.05.10
(510), (511) 9 urządzenia GPS, urządzenia systemu GPS, urządzenia
elektroniczne do monitoringu, interfejsy komputerowe [informatyka], urządzenia do nawigacji satelitarnej, urządzenia do przetwarzania informacji, 38 łączność poprzez terminale komputerowe,
łączność za pomocą telefonii komórkowej, wypożyczanie urządzeń
do przesyłania informacji, 42 doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego, doradztwo w zakresie projektowania i rozwoju
sprzętu komputerowego.
(111) 333853
(220) 2020 02 06
(210) 509922
(151) 2020 10 12
(441) 2020 04 14
(732) BNP PARIBAS BANK POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Pakiet Cyber BNP Paribas
(510), (511) 16 papier i karton, druki, fotografie, artykuły piśmienne
i biurowe, materiały szkoleniowe i dydaktyczne, 35 reklama, 36 działalność finansowa, bankowość, 41 nauczanie, kształcenie.
(111) 333854
(220) 2020 02 06
(151) 2020 10 12
(441) 2020 04 27
(732) RYCHTER SEBASTIAN BAR, Elbląg (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BUŁA
(540)

(210) 509923

(591) czerwony, brązowy, żółty, pomarańczowy, biały, zielony,
czarny
(531) 08.01.03, 08.01.07, 08.07.10, 26.01.05, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 43 bary szybkiej obsługi (snack-bary).

Nr 5/2021
(111) 333855
(220) 2020 02 06
(151) 2020 10 12
(441) 2020 04 20
(732) ZAJĄC MIROSŁAW, Opacie (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PRZE KOT
(540)
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(210) 509924
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nie, zlecanie ich dostarczenia do urządzenia zawierającego skrytki
i otwierania skrytki, systemy składające się z aplikacji mobilnej i urządzenia elektronicznego zawierającego skrytki służące do przyjmowania i wydawania kupowanych produktów, umożliwiające wybór
produktów, ich kupowanie, zlecanie dostarczenia do urządzenia zawierającego skrytki i odebranie produktów ze skrytki.

(111) 333858
(220) 2019 10 31
(151) 2020 03 24
(441) 2019 12 09
(732) FUNDACJA NATURE FOUNDATION, Łódź (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ORGANIC OIL
(540)

(210) 506307

(531) 03.01.06, 03.01.16, 03.01.24, 27.05.01, 26.05.04
(510), (511) 25 bandany na szyję, berety, bielizna osobista, bielizna wchłaniająca pot, bokserki, czapki jako nakrycia głowy, kurtki
[odzież], legginsy, majtki, odzież, skarpetki, podkoszulki sportowe,
podkoszulki bez rękawów, pikowane kurtki [odzież].
(111) 333856
(220) 2020 01 27
(210) 509461
(151) 2020 10 13
(441) 2020 05 11
(732) TORŁOP TOMASZ, JACHIMOWICZ RAFAŁ DIETY OD
BROKUŁA PÓŁNOC SPÓŁKA CYWILNA, Gdynia (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DIETY OD BROKUŁA
(540)

(531) 05.03.13, 27.05.01
(510), (511) 3 aromaty [olejki eterycznej, balsamy do celów kosmetycznych, kosmetyki, kremy kosmetyczne, mydła, preparaty kosmetyczne do kąpieli, 44 masaż, salony piękności, usługi w zakresie higieny i pielęgnacji urody ludzi, usługi SPA, łaźnie tureckie.
(111) 333859
(220) 2019 12 20
(210) 508340
(151) 2020 10 13
(441) 2020 03 23
(732) Albaugh Europe SARL, Lozanna (CH)
(540) (znak słowny)
(540) DIPLOMAT
(510), (511) 5 preparaty i artykuły do tępienia szkodników, środki
do tępienia robactwa, pestycydy, fungicydy, herbicydy, insektycydy,
preparaty chwastobójcze, płyny tworzące barierę chroniącą przed
roślinami trującymi.

(591) biały, ciemnozielony, czarny, zielony
(531) 02.01.08, 05.09.21, 27.05.01, 29.01.14, 26.02.14
(510), (511) 43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, tymczasowe
zakwaterowanie.
(111) 333857
(220) 2019 04 18
(210) 498997
(151) 2020 10 13
(441) 2020 05 11
(732) D & K TECHNOLOGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wróżewy (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) M MainBox
(540)

(591) jasnoniebieski, ciemnoniebieski, czerwony
(531) 26.04.01, 26.04.04, 26.04.09, 27.05.01, 29.01.13, 26.11.02, 26.11.13
(510), (511) 9 urządzenia elektroniczne zawierające skrytki do przyjmowania i wydawania kupowanych produktów, aplikacje mobilne,
w szczególności umożliwiające wybór produktów, ich kupowa-

(111) 333860
(220) 2019 12 31
(151) 2021 01 07
(441) 2020 09 21
(732) SANDEZIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zabrzeż (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SUCHA DEZYNFEKCJA
(540)

(210) 508612

(531) 27.05.01
(510), (511) 35 aktualizowanie informacji reklamowych w komputerowej bazie danych, dostarczanie informacji handlowych za pośrednictwem Internetu i komputerowej bazy danych, elektroniczne
przetwarzanie zamówień, handlowe informacje i porady udzielane
konsumentom w wyborze towarów i usług, komputerowe zarządzanie plikami, marketing internetowy, pomoc w komercjalizacji
produktu w ramach kontraktu franczyzowego, rozpowszechnianie
informacji handlowych.
(111) 333861
(220) 2020 01 30
(210) 509670
(151) 2020 10 14
(441) 2020 03 09
(732) D & K TECHNOLOGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wróżewy (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Z Zniczomat
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(540)

(591) czarny, biały, pomarańczowy, czerwony, szary
(531) 01.15.05, 26.04.04, 26.15.09, 26.04.13, 26.04.18, 27.05.01,
26.11.13, 29.01.15
(510), (511) 7 automaty do sprzedaży, automaty do sprzedaży wkładów do zniczy i zniczy.
(111) 333862
(220) 2020 03 12
(210) 511367
(151) 2020 10 15
(441) 2020 05 25
(732) PROFESKASA SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TRY PAY KRAJOWA INSTYTUCJA PŁATNICZA
(540)

(591) zielony, niebieski
(531) 24.15.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 36 usługi finansowe, pieniężne i bankowe.
(111) 333863
(220) 2020 04 27
(210) 512867
(151) 2020 12 03
(441) 2020 08 17
(732) MICHAŁOWSKI WALDEMAR, Kostrzyn nad Odrą (PL);
PILECKI MARCIN, Kostrzyn nad Odrą (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WRATH WHEELS
(540)

Nr 5/2021

(540)

(531) 27.05.01, 27.07.01
(510), (511) 6 aluminium i jego stopy, 12 części i akcesoria do pojazdów, koła [części do pojazdów lądowych], koła do pojazdów, koła,
koła samochodowe, obręcze do kół samochodowych, obręcze kół
do pojazdów, obręcze kół do samochodów osobowych, obręcze kół
pojazdów. 			
(551) wspólne prawo ochronne
(111) 333865
(220) 2020 04 27
(210) 512870
(151) 2020 12 03
(441) 2020 08 17
(732) MICHAŁOWSKI WALDEMAR, Kostrzyn nad Odrą (PL);
PILECKI MARCIN, Kostrzyn nad Odrą (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) STIX Automotive Equipment
(540)

(591) czarny, zielony, biały
(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.05.04
(510), (511) 12 części i akcesoria do pojazdów, części i akcesoria
do pojazdów lądowych, ciężarki do wyważania kół pojazdów, łatki
gumowe do naprawy dętek pojazdów, łatki gumowe do naprawy
opon pojazdów, łaty do naprawiania opon pojazdów, łatki do naprawy opon, łatki do opon, materiały do naprawy opon, łaty do opon,
łaty na dętki do opon, materiały do łatania dętek do opon, pokrowce na opony, sprzęt naprawczy do opon, urządzenia do montażu
opon, urządzenia do pompowania opon, wentyle do opon, wentyle
do opon pojazdów, zestawy naprawcze do dętek, zestawy narzędzi
do naprawy dętek. 		
(551) wspólne prawo ochronne
(111) 333866
(220) 2020 04 27
(210) 512871
(151) 2020 12 28
(441) 2020 09 07
(732) MICHAŁOWSKI WALDEMAR, Kostrzyn nad Odrą (PL);
PILECKI MARCIN, Kostrzyn nad Odrą (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) C CARBONADO
(540)

(591) szary, czarny
(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.01.04, 26.01.13, 26.01.16, 26.01.18,
04.03.03, 01.01.03
(510), (511) 6 aluminium i jego stopy, aluminium profilowane wytłaczane, 12 części i akcesoria do pojazdów, koła [części do pojazdów lądowych], koła, koła do pojazdów, koła samochodowe, obręcze do kół
samochodowych, obręcze kół do pojazdów, obręcze kół do samochodów osobowych, obręcze kół pojazdów. 		
(551) wspólne prawo ochronne

(591) niebieski, biały
(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.01.18
(510), (511) 6 metalowe materiały nieprzetworzone i półprzetworzone, będące półproduktami, aluminium i jego stopy, metalowe śruby
mocujące, nakrętki [drobnica metalowa], pierścienie dystansowe, 12
koła [części do pojazdów lądowych], części i akcesoria do pojazdów,
koła do pojazdów, koła, koła samochodowe, obręcze do kół samochodowych, obręcze kół do pojazdów, obręcze kół do samochodów
osobowych, obręcze kół pojazdów. 		
(551) wspólne prawo ochronne

(111) 333864
(220) 2020 04 27
(210) 512868
(151) 2020 12 03
(441) 2020 08 17
(732) MICHAŁOWSKI WALDEMAR, Kostrzyn nad Odrą (PL);
PILECKI MARCIN, Kostrzyn nad Odrą (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SEVENTY9

(111) 333867
(220) 2020 04 28
(210) 512890
(151) 2020 12 28
(441) 2020 09 07
(732) MICHAŁOWSKI WALDEMAR, Kostrzyn nad Odrą (PL);
PILECKI MARCIN, Kostrzyn nad Odrą (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FELGEO FELGI I AKCESORIA
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(540)

(732) HEXANOVA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pieńków (PL)
(540) (znak słowny)
(540) TENfertil
(510), (511) 5 suplementy diety wspomagające płodność.

(531) 27.05.01
(510), (511) 35 usługi w zakresie handlu i usługi informacyjne dla
konsumentów, usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej, usługi handlu detalicznego w związku z akcesoriami samochodowymi, usługi
sprzedaży detalicznej w związku z pojazdami, usługi sprzedaży detalicznej w związku z akcesoriami metalowymi, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie akcesoriów samochodowych, usługi sprzedaży
hurtowej w związku z pojazdami, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie akcesoriów samochodowych. 		
(551) wspólne prawo ochronne
(111) 333868
(220) 2020 05 14
(210) 513552
(151) 2020 10 30
(441) 2020 07 13
(732) KOSOWSKA-KORNIAK EWA O-MEDIA DR EWA KOSOWSKAKORNIAK, Ozimek (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) o-media
(540)

(591) biały, niebieski
(531) 02.09.04, 24.17.04, 27.05.01, 29.01.12
(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 jako 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) 333869
(220) 2020 06 29
(210) 515335
(151) 2021 02 05
(441) 2020 10 19
(732) FUNDACJA FILMOWA WARSZAWA, Lublin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Letnia Akademia Filmowa
(540)

(531) 01.03.01, 01.03.08, 01.03.10, 03.05.05, 03.05.24, 27.05.01,
26.02.01, 26.11.08
(510), (511) 41 organizowanie festiwali.
(111) 333870
(151) 2021 01 05
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(220) 2020 07 27
(441) 2020 09 21

(210) 516474

(111) 333871
(220) 2020 07 27
(210) 516481
(151) 2021 01 07
(441) 2020 09 21
(732) KRUŚ RAFAŁ, Łódź (PL)
(540) (znak słowny)
(540) moidoktor
(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) 333872
(220) 2020 08 04
(210) 516778
(151) 2021 01 12
(441) 2020 09 28
(732) GFC COMPLEX SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) S SKROPAK
(540)

(591) zielony
(531) 05.03.11, 05.03.13, 05.03.14, 26.04.04, 26.04.15, 27.05.01, 29.01.03
(510), (511) 22 materiały opakowaniowe [amortyzujące, wypełniające]
nie z gumy, tworzyw sztucznych, papieru lub kartonu, biodegradowalne materiały opakowaniowe, biodegradowalne piankowe formy
do wypełniania opakowań, biodegradowalne wypełnienia do opakowań, materiały opakowaniowe ze skrobi, piankowe formy do wypełnienia opakowań ze skrobi, wypełnienia do opakowań ze skrobi.
(111) 333873
(220) 2015 07 30
(210) 445363
(151) 2020 12 02
(441) 2015 11 09
(732) GROBELNY MIECZYSŁAW, Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) STROP ZESPOLONY GĘSTOŻEBROWY VECTOR
(540)

(591) szary, zielony
(531) 24.15.01, 24.15.15, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 6 stropy, zaciski z metalu do belek stropowych, belki stropowe z żelaza lub stali, metalowe elementy konstrukcyjne do stropów, metalowe materiały budowlane do stropów, belki stropowe
metalowe.
(111) 333874
(220) 2014 02 03
(210) 424388
(151) 2020 10 22
(441) 2014 05 26
(732) DOLECKI MIROSŁAW PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNOHANDLOWO-USŁUGOWE GRAFF, Wałcz (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SUBZERO insulation
(540)

(531) 26.04.02, 27.05.01, 29.01.14
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(510), (511) 1 środki chemiczne do impregnacji materiałów tekstylnych,
skóry, preparaty chemiczne nadające wodoodporność tekstyliom, 25
odzież chroniąca przed zimnem, odzież chroniąca przed wilgocią, obuwie chroniące przed zimnem, obuwie chroniące przed wilgocią, nakrycia głowy chroniące przed zimnem, nakrycia głowy chroniące przed,
wilgocią, odzież wodoodporna, odzież sportowa, obuwie do turystyki
pieszej, obuwie do turystyki górskiej, odzież dla myśliwych i wędkarzy,
obuwie dla myśliwych i wędkarzy, nakrycia głowy dla myśliwych i wędkarzy, bielizna termoaktywna, odzież termoaktywna.

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Freedom
(540)

(111) 333875
(220) 2017 09 07 K
(151) 2020 10 09
(441) 2020 06 08
(732) DarkOwl, LLC, Denver (US)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DARK OWL
(540)

(111) 333879
(220) 2019 02 26
(151) 2020 11 18
(441) 2020 07 06
(732) C&S Electric Limited, New Delhi (IN)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) C&S electric
(540)

(210) 509573

(531) 03.07.05, 03.07.19, 03.07.24, 27.03.03, 27.05.05
(510), (511) 42 udostępnianie bazy danych obejmującej informacje
o bezpieczeństwie internetowym i bezpieczeństwie komputerowym
z sieci deep web i darknet, doradztwo w zakresie bezpieczeństwa
komputerowego w odniesieniu do danych i informacji zgromadzonych w sieci deep web i darknet i uzyskanych z sieci deep web i darknet, oprogramowanie jako usługa (SaaS) obejmujące oprogramowanie do wyszukiwania informacji i danych w bazach danych, dodawania
informacji i danych do baz danych i edytowania baz danych zawierających informacje i dane uzyskane z sieci deep web i darknet, usługi
konsultacyjne w zakresie oprogramowania komputerowego w dziedzinie cyberbezpieczeństwa z wykorzystaniem informacji z sieci
deep web i darknet, elektroniczne monitorowanie informacji i danych
uzyskanych z sieci deep web i darknet w celach związanych z bezpieczeństwem internetowym i komputerowym poprzez wykrywanie
danych narażonych na nieautoryzowany dostęp, usługi konsultacyjne
w zakresie komputerowego bezpieczeństwa informacji w dziedzinie
utrzymywania bezpieczeństwa i integralności informacji i danych
komputerowych z wykorzystaniem informacji i danych uzyskanych
z sieci deep web i darknet, świadczenie usług analizy bezpieczeństwa
komputerowego i internetowego w zakresie informacji uzyskanych
z sieci deep web i darknet, dostarczanie analizy zagrożeń cyberbezpieczeństwa w celu ochrony danych z wykorzystaniem informacji uzyskanych z sieci deep web i darknet, usługi w zakresie bezpieczeństwa
teleinformatycznego, mianowicie monitorowanie systemów komputerowych w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych z wykorzystaniem informacji z sieci deep web i darknet.
(111) 333876
(220) 2017 09 11 K
(210) 504711
(151) 2020 10 15
(441) 2020 01 07
(732) UAB VALENTIS, Wilno (LT)
(540) (znak słowny)
(540) SARCOMIL
(510), (511) 5 odżywcze suplementy diety, preparaty witaminowe.
(111) 333877
(220) 2019 02 21
(151) 2020 11 25
(441) 2019 04 29
(732) W. KRUK SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Freedom-WOLF EDITION(540)

(210) 496227

(531) 27.05.01
(510), (511) 35 reklama.
(210) 496451

(591) biały, pomarańczowy, niebieski
(531) 26.04.01, 26.04.13, 26.04.18, 01.03.02, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 wyłączniki powietrzne, wyłączniki kompaktowe, rozłączniki bezpiecznikowe, rozłączniki izolacyjne, elektryczne przełączniki, rozłączniki obciążenia, przełączniki sterowania i odłączania
zasilania obwodów zamkniętych, przełączniki elektrycznych obwodów otwartych, wkładki bezpiecznikowe, gniazda bezpiecznikowe, wyłączniki awaryjne, odłączniki, przełączniki modułowe sieć-agregat, elektroniczne przekaźniki przeciążeniowe silnika, wkładki
i gniazda bezpiecznikowe wielkiej mocy, panele przekaźnikowe, tablice rozdzielcze (elektryczność), izolowane szynoprzewody fazowe,
izolowane szynoprzewody fazowe z wyposażeniem pomocniczym
i przekładnikami prądowymi, segregowane i niesegregowane szynoprzewody fazowe, niesegregowane szynoprzewody fazowe niskiego
napięcia, systemy szynoprzewodów i komory pomocnicze generatora sieci zasilającej, przekaźniki zabezpieczające, przekaźniki zabezpieczające układy elektroenergetyczne, przekaźniki zabezpieczające
na bazie mikroprocesorów, układy automatyczne do dystrybucji
i ochrony zasilania w różnych systemach składające się z elektrycznych wyłączników samoczynnych do przełączania/ochrony oraz szyn
zbiorczych do dystrybucji energii, złącza zaciskowe, złączki listwowe i złączki do płytek drukowanych, akcesoria z przewodami elektrycznymi do wielowtyków, miniaturowe przerywacze obwodów,
wyłączniki różnicoprądowe z zabezpieczeniem nadprądowym oraz
wyłączniki przeciwporażeniowe, wtyczki i gniazda przemysłowe,
rozdzielnice pierścieniowe do 24kV do wtórnego rozdziału energii,
panele w izolacji powietrznej do 36kV z wyłącznikami próżniowymi,
przełączniki obejściowe, rozgałęźniki z przełącznikiem, kondensatory, przewody i kable przemysłowe, panele korekcji współczynnika
mocy, panele niskonapięciowe, panele średniego napięcia, moduły
słoneczne, ogniwa słoneczne, panele słoneczne do wytwarzania
energii elektrycznej, kolektory słoneczne do wytwarzania energii
elektrycznej, 11 oświetlenie, w tym urządzenia oświetleniowe LED.
(111) 333880
(220) 2019 02 26
(151) 2020 10 20
(441) 2020 07 06
(732) C&S Electric Limited, New Delhi (IN)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TC
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 35 reklama.
(111) 333878
(220) 2019 02 21
(151) 2020 11 25
(441) 2019 04 29
(732) W.KRUK SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków (PL)
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(210) 496232
(591) biały, niebieski
(531) 27.05.01, 29.01.12

(210) 496452
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(510), (511) 9 wyłączniki samoczynne do silników, styczniki, styczniki kondensatorów, przekaźniki nadmiarowe i akcesoria w formie
przycisków, kontrolno-sygnalizacyjne lampy wskaźnikowe, selektory, przełączniki wybierakowe, zdalne, elektryczne lub elektroniczne stanowiska sterownicze do obsługi różnych obwodów
pomocniczych wykonanych z tworzyw sztucznych lub z metalu, zespoły sterownicze silników i zespoły sterownicze zasilania w energię elektryczną składające się z metalowych szaf z szyną zasilającą
i możliwością wtykowego montażu poszczególnych sterowników
silników, styczników lub sterownika silnika, przekaźników przeciążeniowych, bezpieczników lub wyłącznika w celu zapewnienia
ochrony przed zwarciem i odłączenia przełącznika izolującego
obwód zasilania silnika, styczniki do zastosowań specjalnych, mianowicie do sterowania silnikami, źródłami zasilania, elementami
grzewczymi, oświetleniem i wentylatorami i kompresorami systemów ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji (HVAC), elektryczne
urządzenia sterownicze i sygnalizacyjne, mianowicie urządzenia
sterownicze i kontrolne z metalu lub z tworzywa sztucznego, 11
oświetlenie, w tym urządzenia oświetleniowe LED.

(111) 333881
(220) 2019 03 04
(210) 496543
(151) 2020 10 09
(441) 2020 02 03
(732) BOHDANOWICZ ADRIAN, LACHOWSKI JAROSŁAW, WIMMER
MAŁGORZATA WILABS SPÓŁKA CYWILNA, Owsianka (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ebadu
(540)

(591) ciemnoszary
(531) 29.01.06, 29.01.11, 27.05.01, 27.05.05
(510), (511) 35 pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej,
zarządzanie i administrowanie działalnością gospodarczą, doradztwo w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą w dziedzinie technologii informacyjnej, doradztwo i konsultacje w zakresie
działalności gospodarczej, doradztwo podatkowe [rachunkowość],
doradztwo i informacja dotycząca rachunkowości, usługi konsultingowe w zakresie księgowości podatkowej, doradztwo w zakresie
organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, usługi doradztwa w zakresie działalności gospodarczej, 41 usługi wydawnicze i reporterskie, usługi edukacyjne i instruktażowe, tłumaczenia,
kursy korespondencyjne, nauczanie indywidualne, organizowanie
i prowadzenie forów edukacyjnych z udziałem osób, organizowanie
i prowadzenie kolokwiów, organizowanie i prowadzenie konferencji,
organizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], organizowanie wystaw w celach kulturalnych lub edukacyjnych, przekazywanie know-how [szkolenia],
publikowanie książek, publikowanie on-line elektronicznych książek
i czasopism, publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe,
tłumaczenia, 42 usługi w zakresie technologii informacyjnych, rozwój, programowanie i wdrażanie oprogramowania komputerowego,
hosting, oprogramowanie jako usługa oraz wypożyczanie oprogramowania komputerowego, doradztwo, konsultacje i informacja
w zakresie technologii informacyjnych, badania naukowe, chmura
obliczeniowa, doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego, hosting serwerów, hosting stron internetowych, opracowywanie oprogramowania w ramach publikacji oprogramowania,
projektowanie oprogramowania komputerowego, projektowanie
systemów komputerowych, tworzenie platform komputerowych,
usługi doradcze w dziedzinie technologii komputerowej, usługi konsultacyjne w dziedzinie technologii informacyjnej, usługi podmiotów zewnętrznych w dziedzinie informatyki, wynajmowanie serwerów www, wypożyczanie oprogramowania komputerowego.
(111) 333882
(220) 2019 02 28
(151) 2020 10 13
(441) 2020 05 11
(732) KAŁCZEW RADOSŁAW, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PFN Nieruchomości
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(540)

(591) ciemnoniebieski, jasnobrązowy
(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.04.02, 26.04.04, 26.04.11
(510), (511) 35 sprzedaż aukcyjna nieruchomości, zarządzanie handlowe w zakresie koncesjonowania dóbr i usług na rzecz osób trzecich,
prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej,
promocja sprzedaży dla osób trzecich, wystawy w celach handlowych
lub reklamowych, zapewnianie platformy internetowej dla nabywców
i sprzedawców towarów i usług, 37 usługi budowlane, konsultacje budowlane, układanie kabli, usługi doradztwa budowlanego, uszczelnianie budynków, wynajem sprzętu budowlanego, instalowanie drzwi
i okien, montaż rusztowań, rozbiórka budynków, usługi hydrauliczne,
zabezpieczanie budynków przed wilgocią, nadzór budowlany, doradztwo inżynieryjne, informacja budowlana, informacja o naprawach, izolowanie budynków, lakierowanie, malowanie, murowanie, tapetowanie,
tynkowanie, układanie nawierzchni drogowych, usługi remontowe,
naprawy obiektów, roboty ogólnobudowlane, konstrukcyjne i montażowe,, 42 badania techniczne, projektowanie budynków, projektowanie
dekoracji wnętrz, doradztwo architektoniczne, opracowywanie projektów technicznych, planowanie urbanistyczne, pomiary geodezyjne.
(111) 333883
(220) 2019 02 28
(151) 2020 10 13
(441) 2020 05 11
(732) KAŁCZEW RADOSŁAW, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KALTCHEV CONSTRUCTION
(540)

(210) 496560

(591) szary
(531) 27.05.01, 29.01.06
(510), (511) 35 sprzedaż aukcyjna nieruchomości, zarządzanie handlowe w zakresie koncesjonowania dóbr i usług na rzecz osób trzecich, prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, promocja sprzedaży dla osób trzecich, wystawy w celach
handlowych lub reklamowych, zapewnianie platformy internetowej
dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, 37 usługi budowlane,
konsultacje budowlane, układanie kabli, usługi doradztwa budowlanego, uszczelnianie budynków, wynajem sprzętu budowlanego,
instalowanie drzwi i okien, montaż rusztowań, rozbiórka budynków, usługi hydrauliczne, zabezpieczanie budynków przed wilgocią,
nadzór budowlany, doradztwo inżynieryjne, informacja budowlana,
informacja o naprawach, izolowanie budynków, lakierowanie, malowanie, murowanie, tapetowanie, tynkowanie, układanie nawierzchni
drogowych, usługi remontowe, naprawy obiektów, roboty ogólnobudowlane, konstrukcyjne i montażowe,, 42 badania techniczne,
projektowanie budynków, projektowanie dekoracji wnętrz, doradztwo architektoniczne, opracowywanie projektów technicznych, planowanie urbanistyczne, pomiary geodezyjne.
(111) 333884
(220) 2019 03 05
(151) 2020 10 12
(441) 2020 01 20
(732) RUN DETAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Włocławek (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) IceFood.pl delikatesy świeżo mrożone
(540)

(210) 496553
(591) czerwony, biały, pomarańczowy
(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.24, 26.01.06

(210) 496749
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(510), (511) 35 usługa sprzedaży detalicznej, hurtowej i za pośrednictwem Internetu następujących produktów spożywczych:dania
gotowe mięsne, bezmięsne, rybne, warzywne i owocowe, owoce,
warzywa, mrożonki, przekąski, ryby, owoce morza, desery, napoje,
zioła, frytki, grzanki, sosy, ziemniaczki pieczone i do pieczenia, ser
panierowany, sosy.
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(111) 333889
(220) 2019 03 20
(210) 497437
(151) 2020 10 09
(441) 2020 01 07
(732) UNIWERSYTET MORSKI W GDYNI, Gdynia (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SV ‚‚DAR MŁODZIEŻY’’
(540)

(111) 333885
(220) 2019 03 06
(210) 496786
(151) 2020 10 12
(441) 2020 01 20
(732) Kik Textilien und Non-Food GmbH, Bönen (DE)
(540) (znak słowny)
(540) kik ubrania kupione z głową
(510), (511) 35 usługi handlu detalicznego oraz sprzedaż on-line
w zakresie odzieży, .
(111) 333886
(220) 2016 05 16
(210) 497213
(151) 2020 10 13
(441) 2019 12 23
(732) BARTEX BARTOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Paproć (PL)
(540) (znak słowny)
(540) TUR
(510), (511) 33 napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa).
(111) 333887
(220) 2019 03 18
(210) 497281
(151) 2020 10 09
(441) 2020 04 20
(732) MORAŃDA AGNIESZKA MAP MEDICA, Zastów (PL)
(540) (znak słowny)
(540) MAP MEDICA
(510), (511) 44 usługi świadczeń zdrowotnych służące do zachowania, przywracania, poprawy lub zachowania zdrowia, badania, porady lekarskie, diagnostyka, analityka medyczna, leczenie, badania
i terapia psychologiczna, rehabilitacje lecznicze, usługi w zakresie
medycyny pracy, badanie i opiniowanie dokumentacji medycznej
na potrzeby firm ubezpieczeniowych, prowadzenie szpitali i sanatoriów oraz punktów rehabilitacji zdrowotnej.

(531) 03.07.01, 03.07.02, 03.07.24, 05.03.11, 05.03.13, 05.03.20,
05.13.01, 18.03.05, 18.03.07, 18.03.23, 18.04.02, 24.17.01, 26.01.06,
26.01.15, 26.01.16, 26.01.19, 26.01.21, 27.05.01, 27.05.09
(510), (511) 16 publikacje o treści edukacyjnej, podręczniki, książki, kalendarze, albumy, blankiety, broszury, druki, kalendarze, karty
pocztowe, katalogi, koperty, materiały szkoleniowe i instruktażowe,
notatniki, notesy, okładki, obwoluty, papier listowy, papeteria, skrypty, ulotki, 35 sprzedaż wydawnictw papierowych i pomocy dydaktycznych, reklama, rozpowszechnianie materiałów reklamowych,
organizacja wystaw handlowych i reklamowych w zakresie osiągnięć
naukowo-badawczych oraz zarządzanie tymi wystawami, rozpowszechnianie materiałów reklamowych i ogłoszeń, 45 analizy i ekspertyzy prawne, zarządzanie prawami autorskimi i prawami własności intelektualnej, doradztwo i licencjonowanie w zakresie własności
intelektualnej.

(111) 333888
(220) 2019 03 20
(210) 497434
(151) 2020 10 09
(441) 2020 01 07
(732) UNIWERSYTET MORSKI W GDYNI, Gdynia (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SV ‚‚DAR MŁODZIEŻY’’
(540)

(111) 333890
(220) 2019 03 26
(210) 497722
(151) 2020 10 09
(441) 2020 01 07
(732) GRUPA AWW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Niedźwiady (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PURE VODKA POLSKA Czysta TRADYCYJNA POLSKA WÓDKA
6 KLASYCZNA CZYSTA POLSKA WÓDKA WYSOKIEJ JAKOŚCI
SPIRYTUS ZBOŻOWY ORAZ KRYSTALICZNIE CZYSTA WODA
(540)

(591) czerwony, zielony, czarny, niebieski
(531) 29.01.14, 03.07.01, 03.07.02, 03.07.24, 18.03.05, 18.03.07,
18.03.23, 18.04.02, 27.05.01, 27.05.09, 05.13.01, 05.03.11, 05.03.13,
05.03.20, 26.01.06, 26.01.15, 26.01.16, 26.01.19, 26.01.21, 24.17.01
(510), (511) 16 publikacje o treści edukacyjnej, podręczniki, książki, kalendarze, albumy, blankiety, broszury, druki, kalendarze, karty
pocztowe, katalogi, koperty, materiały szkoleniowe i instruktażowe,
notatniki, notesy, okładki, obwoluty, papier listowy, papeteria, skrypty, ulotki, 35 sprzedaż wydawnictw papierowych i pomocy dydaktycznych, reklama, rozpowszechnianie materiałów reklamowych,
organizacja wystaw handlowych i reklamowych w zakresie osiągnięć
naukowo-badawczych oraz zarządzanie tymi wystawami, rozpowszechnianie materiałów reklamowych i ogłoszeń, 45 analizy i ekspertyzy prawne, zarządzanie prawami autorskimi i prawami własności intelektualnej, doradztwo i licencjonowanie w zakresie własności
intelektualnej.

(591) biały, złoty, czerwony, czarny, szary
(531) 29.01.15, 27.05.01, 27.05.02, 27.05.03, 27.05.08, 27.05.09,
27.05.10, 27.05.11, 27.07.01, 27.07.11, 24.17.01, 24.17.02, 24.17.05,
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24.17.07, 05.07.02, 06.03.14, 07.01.24, 07.01.25, 26.04.02, 26.04.06,
26.04.09, 26.04.10, 26.04.12, 26.04.15, 26.04.16, 26.04.17, 26.04.18,
26.04.22, 26.01.01, 26.01.03, 26.01.17, 26.01.18, 26.01.21, 26.11.03,
26.11.10, 26.11.12
(510), (511) 33 wódka, która spełnia wymogi określone w specyfikacji technicznej oznaczenia geograficznego napoju spirytusowego
Polska wódka/Polish Vodka.
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(111) 333893
(220) 2019 12 18
(210) 508230
(151) 2020 10 09
(441) 2020 03 02
(732) PATYJEWICZ KAZIMIERZ DEZYDERY, Dzierżoniów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) METODA KAROLA 123456789
(540)

(111) 333891
(220) 2019 03 28
(210) 497831
(151) 2020 10 14
(441) 2020 06 29
(732) ORZEŁ KRZYSZTOF P.P.H.U. ORTEX, Lublin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ORZEŁ Bierz mnie w ciemno!
(540)

(531) 25.07.03, 27.05.01, 27.07.01
(510), (511) 42 obliczenia badawczo-rozwojowe dla osób trzecich.
(531) 25.01.19, 05.13.11, 05.07.02, 27.05.01
(510), (511) 29 mięso, drób, gęsina, wędliny, konserwowane, suszone,
gotowane owoce i warzywa, galaretki, dżemy, konfitury, kompoty,
jaja, mleko, ser, masło, jogurt i inne produkty mleczne, oleje i tłuszcze jadalne, len przetworzony do spożycia, konopie przetworzone
do spożycia, pasty do kanapek na bazie produktów mlecznych, warzyw, owoców, nasion roślin strączkowych, orzechów, 30 kawa, herbata, kakao, kawa nienaturalna, wyroby z mąki, pieczywo i wyroby
piekarnicze, chleb, bułki, drożdżówki, cebularze, kanapki, wyroby
cukiernicze, ciasta, ciastka, słodycze, czekolada, przyprawy, przyprawy korzenne, zioła suszone, pasty do kanapek czekoladowe, pasty
do kanapek czekoladowe zawierające orzechy, 31 surowe i nieprzetworzone produkty rolne, ogrodnicze, leśne, surowe i nieprzetworzone ziarna i nasiona, len, konopie, świeże owoce i warzywa, świeże
zioła, 32 napoje bezalkoholowe, napoje owocowe i warzywne, soki
owocowe i warzywne, smoothie, koktajle, 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna, w tym również za pośrednictwem automatów i przez Internet artykułów spożywczych, takich jak: wyroby z mąki, pieczywo
i wyroby piekarnicze, chleb, bułki, drożdżówki, cebularze, wyroby cukiernicze, ciasta, ciastka, słodycze, czekolada, kanapki, pasty do kanapek, mięso, drób, gęsina, wędliny, produkty z przetworzonych
owoców i warzyw, jaja, mleko i produkty mleczne, oleje i tłuszcze
jadalne, przetworzony len i konopie, kawa, herbata, kakao, kawa nienaturalna, przyprawy, zioła suszone, napoje warzywne i owocowe,
smoothie, koktajle, nieprzetworzone ziarna i nasiona, len, konopie,
świeże owoce i warzywa, świeże zioła, produkty spożywcze naturalne oraz wytwarzane w sposób tradycyjny, 43 usługi zaopatrzenia
w żywność i napoje, usługi gastronomiczne, usługi przygotowywania i serwowania posiłków oraz napojów.
(111) 333892
(220) 2019 03 31
(210) 497961
(151) 2020 10 12
(441) 2020 01 20
(732) LIS-MARKIEWICZ PRZEMYSŁAW HUGO, Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SKARBY POLESIA
(540)

(591) szary, czarny, biały, brązowy, pomarańczowy, żółty,
czerwony, niebieski, fioletowy, różowy, zielony
(531) 29.01.15, 27.05.01, 07.01.09, 26.01.16
(510), (511) 3 kosmetyki, 30 zioła do celów spożywczych.

(111) 333894
(220) 2019 04 01
(210) 497985
(151) 2020 10 09
(441) 2020 03 09
(732) AGM MITKA ŁABZA SPÓŁKA JAWNA, Kraków (PL)
(540) (znak słowny)
(540) PROJEKT AED
(510), (511) 10 defibrylatory, elektrody do użytku medycznego, elektrokardiografy, futerały na instrumenty medyczne, maski do sztucznego oddychania, meble wykonane specjalnie do celów medycznych,
nosze używane w karetkach pogotowia, respiratory do sztucznego
oddychania, stymulator serca, tomografy do celów medycznych, urządzenia do monitorowania tętna, urządzenia do reanimacji, urządzenia do sztucznego oddychania, urządzenia i instrumenty medyczne,
urządzenia radiologiczne do celów medycznych, urządzenia rentgenowskie do celów medycznych, 41 kształcenie praktyczne [pokazy],
kursy korespondencyjne, nauczanie indywidualne, organizowanie
i prowadzenie forów edukacyjnych z udziałem osób, organizowanie
i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie kongresów,
organizowanie i prowadzenie sympozjów, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], organizowanie konkursów [edukacja lub
rozrywka], organizowanie wystaw w celach kulturalnych lub edukacyjnych, przekazywanie know-how [szkolenia], publikowanie książek, publikowanie on-line elektronicznych książek i czasopism, publikowanie
tekstów, innych niż teksty reklamowe, usługi klubów zdrowia [zdrowie
i ćwiczenia fizyczne], usługi szkoleniowe zapewniane przy pomocy symulatorów, usługi trenerskie.
(111) 333895
(220) 2019 04 01
(210) 497989
(151) 2020 10 09
(441) 2020 03 09
(732) AGM MITKA ŁABZA SPÓŁKA JAWNA, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PROJEKT AED
(540)

(591) czerwony, biały
(531) 27.05.01, 29.01.12, 01.15.03, 24.17.99
(510), (511) 10 defibrylatory, elektrody do użytku medycznego, elektrokardiografy, futerały na instrumenty medyczne, maski do sztucznego oddychania, meble wykonane specjalnie do celów medycznych,
nosze używane w karetkach pogotowia, respiratory do sztucznego
oddychania, stymulator serca, tomografy do celów medycznych, urządzenia do monitorowania tętna, urządzenia do reanimacji, urządzenia do sztucznego oddychania, urządzenia i instrumenty medyczne,
urządzenia radiologiczne do celów medycznych, urządzenia rentgenowskie do celów medycznych, 41 kształcenie praktyczne [pokazy],
kursy korespondencyjne, nauczanie indywidualne, organizowanie
i prowadzenie forów edukacyjnych z udziałem osób, organizowanie
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i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie kongresów,
organizowanie i prowadzenie sympozjów, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], organizowanie konkursów [edukacja lub
rozrywka], organizowanie wystaw w celach kulturalnych lub edukacyjnych, przekazywanie know-how [szkolenia], publikowanie książek, publikowanie on-line elektronicznych książek i czasopism, publikowanie
tekstów innych niż teksty reklamowe, usługi klubów zdrowia [zdrowie
i ćwiczenia fizyczne], usługi szkoleniowe zapewniane przy pomocy symulatorów, usługi trenerskie.

(111) 333896
(220) 2019 04 03
(210) 498146
(151) 2020 10 12
(441) 2020 03 02
(732) LEŚKÓW ALEKSANDRA, OSTROWSKA-POCHROŃ GABRIELA
BICOMEDICA SPÓŁKA CYWILNA, Piaseczno (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Bico Medica Centrum Biorezonansu i Profilaktyki Zdrowia
(540)

(591) czarny, zielony, brązowy, biały
(531) 05.03.11, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 44 usługi medyczne.
(111) 333897
(220) 2019 04 03
(210) 498160
(151) 2020 10 09
(441) 2020 01 07
(732) GÓRALSKA HALINA, GÓRALSKI KAROL GUSTAW SPÓŁKA
CYWILNA, Iłża (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) STAROPOLSKA 1986 NATURALNA WODA MINERALNA
(540)

(591) granatowy, biały, czerwony, szary
(531) 29.01.14, 27.05.01, 27.05.02, 27.05.03, 27.05.09, 27.05.10,
27.05.11, 27.07.01, 27.07.11, 07.01.06, 07.01.24, 26.11.03, 26.11.05,
26.11.08, 09.01.10
(510), (511) 32 wody mineralne gazowane i niegazowane oraz inne
napoje bezalkoholowe, wody źródlane, napoje smakowe na bazie
wody, napoje i soki owocowe, syropy i inne produkty do produkcji
napojów, woda sodowa, woda mineralna aromatyzowana, lemoniada, napoje z soków owocowych, nektary owocowe, soki warzywne,
syropy do napojów.
(111) 333898
(220) 2019 04 04
(210) 498207
(151) 2020 10 13
(441) 2020 06 01
(732) BRONIKOWSKI KAMIL SAYURI SUSHI, Suwałki (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SAYURI SUSHI RESTAURACJA
(540)

(591) czarny, czerwony, biały
(531) 28.03.99, 26.04.05, 26.04.16, 27.05.01, 29.01.13
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(510), (511) 29 ryby, dania z ryb, tatar, zupy, 30 sushi, zestawy sushi,
sajgonki, pierogi, sałatki, wyroby cukiernicze, desery, 43 restauracje,
bary, bary szybkiej obsługi, catering, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, przygotowywanie dań
na zamówienie oraz ich dostawa, oferowanie i serwowanie żywności
i napojów dla gości w restauracjach i barach.

(111) 333899
(220) 2019 04 08
(210) 498362
(151) 2020 11 03
(441) 2020 07 20
(732) ZIF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kraków (PL)
(540) (znak słowny)
(540) świstak.pl
(510), (511) 5 żywność dietetyczna do celów leczniczych, preparaty
bakteryjne do celów medycznych, substancje dietetyczne do celów
leczniczych, guma do żucia do celów medycznych, herbata lecznicza, plastry do celów leczniczych, suplement diety do celów wspomagania leczenia, kultury mikroorganizmów do celów leczniczych,
preparaty z mikroorganizmów do celów leczniczych, napoje lecznicze, leki wspierające, gałki dopochwowe, leki do celów medycznych,
preparaty farmaceutyczne, preparaty medyczne do celów leczniczych lub diagnostycznych zawarte w tej klasie, tampony menstruacyjne i podpaski, chusteczki nasączane płynami farmaceutycznymi,
środki spożywcze specjalnego przeznaczenia medycznego, 18 akcesoria podróżne, torby, walizki, plecaki, torebki, paski, etui, portfele,
parasole, laski, wyroby rymarskie, uprzęże, bicze, 25 odzież, podkoszulki, t-shirty, bluzy, spodnie, kurtki, stroje kąpielowe, szaliki, odzież
sportowa, odzież gimnastyczna, bielizna wchłaniająca pot, opaski,
rękawice, czapki, czapeczki z daszkiem, skarpety, obuwie, nakrycia
głowy, 35 dystrybucja materiałów reklamowych i próbek, publikacja
tekstów reklamowych, reklama internetowa, telewizyjna i prasowa,
zarządzanie i administrowanie działalnością gospodarczą, badania
biznesowe, usługi handlu detalicznego, hurtowego i za pośrednictwem Internetu, organizowanie sprzedaży w formie aukcji publicznych, usługi sprzedaży powierzchni reklamowej w Internecie, usługi
telemarketingu, 38 telekomunikacja, przesyłanie informacji, prowadzenie i administrowanie blogów, udostępnianie Internetu dla forum
dyskusyjnego, łączność i przesyłanie plików danych informacji obrazowej i tekstowej poprzez sieci teleinformatyczne, łączność poprzez
terminale komputerowe, przydzielanie dostępu do baz danych, usługi agencji informacyjnych, udostępnianie forów internetowych, 41
informacja o rekreacji, informacja o imprezach rozrywkowych, nauka
gimnastyki, prowadzenie zajęć fitness, 44 usługi klinik medycznych,
usługi solariów, usługi wizażystów, usługi chirurgii plastycznej, usługi salonów piękności, usługi fizjoterapii.
(111) 333900
(220) 2019 04 08
(210) 498384
(151) 2020 10 12
(441) 2020 03 23
(732) DAKIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Krupski Młyn (PL)
(540) (znak słowny)
(540) FORTE PRIME
(510), (511) 1 środki chemiczne do uzdatniania wody do użytku w basenach i wannach z hydromasażem.
(111) 333901
(220) 2019 04 09
(210) 498517
(151) 2020 10 12
(441) 2020 01 20
(732) HEK HOMBEK, URBAN SPÓŁKA JAWNA, Bielany Wrocławskie (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) HEK osuszacze kompresory
(540)

(591) biały, granatowy, pomarańczowy
(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.17, 27.05.24
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(510), (511) 7 sprężarki powietrza, części do sprężarek powierza, narzędzia mechaniczne, przemysłowe narzędzia pneumatyczne, zawory [części maszyn], łożyska, zawory regulujące ciśnienie stanowiące
części maszyn, reduktory ciśnienia [części maszyn], maszyny wykorzystujące sprężone powietrze oraz części do nich, skraplacze powietrza, separatory, separatory para-olej i woda-olej oraz części do nich,
filtry powietrza do celów mechanicznych, w tym filtry sprężonego
powietrza oraz wkłady zamienne do nich, filtry oleju, filtry [części maszyn lub silników], 11 urządzenia do oczyszczania sprężonego powietrza, separatory do oczyszczania powietrza, instalacje do filtrowania
sprężonego powietrza, osuszacze sprężonego powietrza, schładzacze sprężonego powietrza, filtry powietrza, filtry do oczyszczania
powietrza, filtry do instalacji przemysłowych, urządzenia i instalacje
do suszenia sprężonego powietrza, 35 sprzedaż za pośrednictwem
sieci Internet oraz sklepów detalicznych i hurtowych sprężarek (kompresorów), osuszaczy sprężonego powietrza, schładzaczy sprężonego powietrza, separatorów woda-olej, elementów eksploatacyjnych
do instalacji sprężonego powietrza, sprzedaż za pośrednictwem
sieci Internet oraz sklepów detalicznych i hurtowych zamiennych
elementów eksploatacyjnych do instalacji sprężonego powietrza,
zamiennych elementów do sprężarek, osuszaczy sprężonego powietrza, schładzaczy sprężonego powietrza i separatorów woda-olej,
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), analizy rynkowe, badania rynku, badania opinii publicznej,
zarządzanie w zakresie zamówień handlowych, edytorskie usługi
w zakresie reklamy, handlowe informacje i porady udzielane konsumentom, 37 serwis, konserwacja i naprawa sprężarek (kompresorów), osuszaczy sprężonego powietrza, schładzaczy sprężonego
powietrza, separatorów woda-olej, instalacji sprężonego powietrza.

(111) 333902
(220) 2019 04 11
(210) 498643
(151) 2020 10 12
(441) 2020 06 01
(732) FUNDACJA SOUTH CHAPTER POLAND, Racibórz (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SOUTH CHAPTER POLAND
(540)

(531) 09.01.10, 27.05.24
(510), (511) 16 czasopisma, książki, kalendarze, mapy, plakaty, widokówki, katalogi, materiały drukowane, koperty, papier listowy, notatniki, notesy, pudełka kartonowe i z papieru, albumy fotograficzne
i kolekcjonerskie, materiały piśmienne, 25 odzież, obuwie, nakrycia
głowy, chusty, bandany, rękawiczki, paski, bielizna, opaski na głowę,
odzież skórzana, rękawice motocyklowe, kurtki motocyklowe, ubrania przeciwdeszczowe dla motocyklistów, odzież do jazdy na motocyklu, buty motocyklowe, odzież skórzana dla motocyklistów,
stroje nieprzemakalne dla motocyklistów, 41 edukacja, kształcenie,
rozrywka, działalność sportowa i kulturalna, organizacja i nadzór
nad klubami motocyklowymi, konkursy motocyklowe, usługi rozrywkowe, mianowicie organizacja przyjęć, organizacja wyścigów
motocyklowych, organizowanie wystaw, organizowanie i przeprowadzanie konferencji i seminariów, organizowanie obozów, publikowanie map na wycieczki motocyklowe, publikacje materiałów drukowanych, kursy bezpiecznej jazdy dla motocyklistów, nauka jazdy,
szkolenia w zakresie prowadzenia pojazdów mechanicznych, usługi
treningowe, instruktażowe i edukacyjne związane z kierowaniem
motocyklem, bezpieczeństwem na drodze i konserwacją pojazdów
silnikowych, usługi w zakresie szkoleń sportowych w postaci kursów
bezpiecznej jazdy dla motocyklistów, organizowanie i prowadzenie
warsztatów i seminariów w dziedzinie sportu i bezpiecznego prowadzenia pojazdów, publikacja w Internecie tekstów innych niż teksty
reklamowe, w szczególności książek, czasopism, katalogów i gazet,
organizowanie wystaw w celach kulturalnych lub edukacyjnych, or-
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ganizowanie zawodów sportowych i turniejów, organizacja imprez
sportowych, organizowanie i prowadzenie konferencji, zjazdów,
zebrań, warsztatów, seminariów, sympozjów i koncertów, usługi trenerskie, organizowanie i prowadzenie specjalnych wydarzeń w celach rozrywki społecznościowej, organizowanie imprez rekreacyjnych w postaci konkursów i spotkań dla miłośników i kolekcjonerów
motocykli, usługi w zakresie fanklubów (rozrywka), usługi klubowe
[rozrywka lub nauczanie], organizacja i administrowanie klubami
dla miłośników motocykli i dla właścicieli motocykli,, udostępnianie
obiektów i sprzętu rekreacyjnego, wypożyczanie sprzętu sportowego, udzielanie informacji na temat motocykli, zespołów i działalności
sportowych, organizowanie i prowadzenie kursów szkoleniowych
i kursów motocyklowych, udostępnianie rozrywki online w postaci wyścigów motocyklowych, organizowanie konkursów [edukacja
lub rozrywka], organizacja pokazów mody w celach rozrywkowych,
planowanie, organizacja i/lub prowadzenie zespołu motocyklistów
i/lub zespołu sportów motorowych, świadczenie profesjonalnych
usług motocyklowych, mianowicie świadczenie usług wsparcia podczas imprez motocyklowych, informacje i doradztwo w zakresie wyżej wymienionych usług.

(111) 333903
(220) 2019 04 15
(210) 498723
(151) 2020 10 16
(441) 2020 06 22
(732) WATA WALDEMAR Z.P.H.U. WA-BIS, Łany (PL)
(540) (znak słowny)
(540) MULTIVENT
(510), (511) 6 aluminium, blacha, cyna, dachowe rynny metalowe,
dachówki metalowe, pokrycia dachów metalowe, deflektory kominowe metalowe, drabiny metalowe, tkaniny druciane, drut metalowy z metali nieszlachetnych, kołnierze metalowe, listwy metalowe,
kratownice metalowe, metalowe kosze dachowe do użytku w budownictwie, metalowe obudowy kominowe, miedź, ołów, płyty
metalowe do użytku w budownictwie, materiały konstrukcyjne
metalowe, 17 folie metalowe izolacyjne, folie z tworzyw sztucznych
nie do pakowania, taśmy izolacyjne, taśmy samoprzylepne inne niż
do użytku biurowego, medycznego czy domowego, tkaniny izolacyjne, uszczelnienia wodoodporne, membrany dachowe, folie paroizolacyjne, folie dachowe, maty separacyjne.
(111) 333904
(220) 2019 04 15
(210) 498768
(151) 2020 10 16
(441) 2020 06 22
(732) WATA WALDEMAR Z.P.H.U. WA-BIS, Łany (PL)
(540) (znak słowny)
(540) ROLKAP
(510), (511) 6 aluminium, blacha, cyna, dachowe rynny metalowe,
dachówki metalowe, pokrycia dachów metalowe, deflektory kominowe metalowe, drabiny metalowe, tkaniny druciane, drut metalowy z metali nieszlachetnych, kołnierze metalowe, listwy metalowe,
kratownice metalowe, metalowe kosze dachowe do użytku w budownictwie, metalowe obudowy kominowe, miedź, ołów, płyty
metalowe do użytku w budownictwie, materiały konstrukcyjne metalowe, 19 bitumiczne powłoki dachowe, elementy wykończeniowe
budowlane niemetalowe, nasady kominowe niemetalowe, deflektory kominowe niemetalowe, kratownice niemetalowe, materiały budowlane niemetalowe, niemetalowe materiały na pokrycia dachowe,
wykończeniowe elementy dachów niemetalowe, taśmy kalenicowe,
taśmy kominowe, klamry do gąsiorów, spinki dachówek niemetalowe, przejścia dachowe niemetalowe, kominki wentylacyjne niemetalowe, wywietrzniki połaciowe niemetalowe.
(111) 333905
(220) 2019 04 15
(210) 498769
(151) 2020 10 16
(441) 2020 06 22
(732) WATA WALDEMAR Z.P.H.U. WA-BIS, Łany (PL)
(540) (znak słowny)
(540) DACHROL
(510), (511) 6 aluminium, blacha, cyna, dachowe rynny metalowe,
dachówki metalowe, pokrycia dachów metalowe, deflektory kominowe metalowe, drabiny metalowe, tkaniny druciane, drut metalowy z metali nieszlachetnych, kołnierze metalowe, listwy metalowe,
kratownice metalowe, metalowe kosze dachowe do użytku w budownictwie, metalowe obudowy kominowe, miedź, ołów, płyty
metalowe do użytku w budownictwie, materiały konstrukcyjne
metalowe, 17 folie metalowe izolacyjne, folie z tworzyw sztucznych
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nie do pakowania, taśmy izolacyjne, taśmy samoprzylepne inne niż
do użytku biurowego, medycznego czy domowego, tkaniny izolacyjne, uszczelnienia wodoodporne, membrany dachowe, folie paroizolacyjne, folie dachowe, maty separacyjne.

(111) 333906
(220) 2019 04 18
(210) 498966
(151) 2020 10 09
(441) 2020 03 30
(732) ALDI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Chorzów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WĘDLINIARNIA
(540)

(591) biały, granatowy
(531) 26.04.06, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 29 mięso, drób, dziczyzna, ekstrakty mięsne.
(111) 333907
(220) 2019 04 19
(210) 499018
(151) 2020 11 10
(441) 2020 07 27
(732) WINNIK ARTUR MAL-WIN BIS, Mińsk Mazowiecki (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) NEW LEVEL PASJA-PROFESJONALIZM-LUKSUS
(540)

(591) zielony, czarny
(531) 27.05.01, 26.11.01, 26.11.08, 29.01.12
(510), (511) 2 farby, pokosty, lakiery, środki zapobiegające korozji i zabezpieczające drewno, barwniki, zaprawy farbiarskie, żywice naturalne, folie metaliczne i formy proszkowe dla malarzy, dekoratorów,
drukarzy i artystów, 7 matryce drukarskie, 8 narzędzia i przyrządy
ręczne (o napędzie ręcznym), wyroby nożownicze, widelce i łyżki,
broń biała, ostrza (maszynki do golenia), 9 dyski przenośne, 11 lampki na biurko, 16 papier, karton i wyroby z tych materiałów nie ujęte
w innych klasach takie jak: zeszyty, bloki rysunkowe, bloki techniczne, folia pakowa, folia pęcherzykowa. kartony do pakowania, oklejarki do taśmy, papier pakowy, taśmy dwustronne i torby papierowe,
wizytówki, druki, materiały introligatorskie, fotografie, materiały
biurowe, kleje do celów biurowych lub domowych, materiały dla artystów, pędzle do malowania, maszyny do pisania, sprzęt biurowy
(z wyjątkiem mebli) taki jak: długopisy, ołówki, flamastry, markery,
materiały szkoleniowe i instruktażowe (z wyjątkiem przyrządów),
materiały z tworzyw sztucznych do pakowania (nie ujęte w innych
klasach), czcionki drukarskie.
(111) 333908
(220) 2020 03 13
(151) 2020 11 13
(441) 2020 07 27
(732) WOJCZAL ARTUR WIDOCZNI, Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WIDOCZNI
(540)

(210) 511468

(591) czarny, zielony, biały
(531) 29.01.13, 27.05.01, 02.09.04, 26.13.25
(510), (511) 35 reklama i marketing, reklama i usługi reklamowe, promowanie [reklama] działalności gospodarczej, reklama, kompilacja
statystyk związanych z reklamą, udzielanie informacji związanych
z reklamą, reklama biznesowych stron internetowych, reklama typu
„płać za kliknięcie”, reklama w internecie dla osób trzecich, reklama
on-line za pośrednictwem sieci komputerowej, promocja, reklama
i marketing stron internetowych on-line, reklama za pośrednictwem
mediów elektronicznych, w szczególności Internetu, usługi reklamo-
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we, w tym reklama on-line w sieci komputerowej, reklama towarów
i usług sprzedawców on-line za pośrednictwem przewodnika on-line do przeszukiwania, reklama poprzez przesyłanie materiałów
reklamowych on-line dla osób trzecich poprzez elektroniczne sieci
komunikacyjne, marketing internetowy, marketing ukierunkowany,
marketing cyfrowy, informacja marketingowa, kampanie marketingowe, usługi marketingowe, analiza trendów marketingowych,
usługi marketingu bezpośredniego, prowadzenie badań marketingowych, dostarczanie informacji marketingowych, usługi agencji
marketingowych, usługi reklamowe i marketingowe, doradztwo
reklamowe i marketingowe, ocena statystyczna danych marketingowych, marketing handlowy [inny niż sprzedaż], dostarczanie
biznesowych informacji marketingowych, marketing w ramach wydawania oprogramowania, badania rynku i badania marketingowe,
doradztwo marketingowe w zakresie mediów społecznościowych,
usługi marketingowe za pośrednictwem wyszukiwarek internetowych, marketing bezpośredni, analizy w zakresie marketingu, analiza
w zakresie marketingu, usługi konsultacyjne w zakresie marketingu, usługi w zakresie marketingu gospodarczego, doradztwo w zakresie marketingu biznesowego, reklama za pomocą marketingu
bezpośredniego, doradztwo specjalistyczne w zakresie marketingu, usługi reklamowe i marketingowe on-line, usługi reklamowe,
marketingowe i promocyjne, usługi reklamowe, promocyjne i marketingowe, opracowywanie strategii i pomysłów marketingowych,
doradztwo w zakresie zarządzania marketingowego, organizacja
i przeprowadzanie wydarzeń marketingowych, produkcja nagrań
wideo w celach marketingowych, usługi badawcze w zakresie reklamy i marketingu, usługi reklamowe i marketingowe świadczone za pośrednictwem bloga, opracowywanie i wdrażanie strategii
marketingowych na rzecz innych, usługi reklamowe i marketingowe
świadczone za pomocą mediów społecznościowych, doradztwo,
konsultacje i pomoc w zakresie reklamy, marketingu i promocji .

(111) 333909
(220) 2020 03 16
(210) 511558
(151) 2020 11 03
(441) 2020 07 20
(732) FUTURE HEALTHCARE, SGPS, S.A., Estoril (PT)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Future healthcare
(540)

(591) czerwony, szary, czarny
(531) 02.09.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 36 usługi ubezpieczeniowe, usługi w zakresie nieruchomości, pożyczanie pod zastaw, wydawanie kart przedpłaconych
i bonów, usługi depozytów sejfowych, usługi finansowe, pieniężne
i bankowe, gromadzenie funduszy i sponsorowanie finansowe, usługi w zakresie wyceny, oraz wynajmowanie, wypożyczanie i leasing
w zakresie wymienionych usług, zawarte w tej klasie oraz doradztwo, konsultacje i informacje w zakresie wymienionych usług, zawarte w tej klasie, 44 usługi weterynaryjne, usługi w zakresie rolnictwa,
akwakultury, ogrodnictwa i leśnictwa, usługi w zakresie pielęgnacji
zwierząt, usługi w zakresie opieki zdrowotnej dla ludzi, usługi w zakresie higieny i pielęgnacji urody ludzi, oraz wynajmowanie, wypożyczanie i leasing w zakresie wymienionych usług, zawarte w tej klasie
oraz doradztwo, konsultacje i informacje w zakresie wymienionych
usług, zawarte w tej klasie.
(111) 333910
(220) 2020 03 18
(151) 2020 11 03
(441) 2020 07 20
(732) SEIRA INVESTMENTS LTD., Limassol (CY)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ALUVER CASTINGS
(540)

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

(210) 511623
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(510), (511) 6 poręcze z rury metalowej i elementy do mocowania poręczy, półki metalowe i elementy do mocowania półek, haki
do wieszania ubrań, elementy do mocowania siedzeń, w pojazdach
przewożących ludzi, zamki i klamki metalowe do pojazdów przewożących ludzi, 11 płyty grzejne i labiryntowe do instalacji wytwarzania
pary wodnej, 40 usługi dla osób trzecich w zakresie, odlewanie różnych elementów z metali lekkich, obróbka mechaniczna elementów
metalowych, łączenie elementów metalowych poprzez, lutowanie,
zgrzewanie, spawanie, cięcie laserowe przedmiotów metalowych,
platerowanie przedmiotów metalowych.

(111) 333911
(220) 2020 03 20
(151) 2020 10 09
(441) 2020 05 04
(732) JURASZEK JANUSZ, Żywiec (PL)
(540) (znak słowny)
(540) ERA ENERGII
(510), (511) 16 wydawnictwa, czasopisma.

(210) 511718

(111) 333912
(220) 2020 03 23
(210) 511793
(151) 2020 10 29
(441) 2020 07 13
(732) Exploding Kittens, Inc. (a Delaware corporation),
Los Angeles (US)
(540) (znak słowny)
(540) LATAJĄCE BURRITO
(510), (511) 28 karty do gry, gry karciane.
(111) 333913
(220) 2020 03 24
(151) 2020 11 05
(441) 2020 07 20
(732) SKIBA MARIA-MAGDALENA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Inspirujące Rozmowy
(540)

(210) 511814

(591) grafitowy, pomarańczowy
(531) 02.01.23, 26.11.13, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 agencje reklamowe, analizy kosztów, audyt działalności gospodarczej, audyt finansowy, 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, doradztwo w zakresie zarządzania personelem, dostarczanie informacji dotyczących kontaktów handlowych
i biznesowych, handlowe informacje i porady udzielane konsumentom w wyborze towarów i usług, impresariat w działalności artystycznej, informacja o działalności gospodarczej, kolportaż próbek,
pozyskiwanie danych do komputerowej bazy danych, komputerowe
zarządzanie plikami, marketing ukierunkowany, marketing w ramach
wydawania oprogramowania, negocjowanie i rozliczanie transakcji
handlowych dla osób trzecich, negocjowanie umów biznesowych
dla osób trzecich, obróbka tekstów, obsługa administracyjna firm
na zlecenie, opracowywanie CV dla osób trzecich, optymalizacja
stron internetowych, organizacja pokazów mody w celach promocyjnych, organizowanie targów handlowych, outsourcing [doradztwo biznesowe], pisanie scenariuszy do celów reklamowych, pokazy
towarów, pomoc przy zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi lub handlowymi, pomoc w zarządzaniu działalnością gospodarczą, poszukiwania w zakresie patronatu, prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, produkcja filmów
reklamowych, produkcja programów typu telezakupy, profilowanie
konsumentów do celów komercyjnych lub marketingowych, promocja sprzedaży dla osób trzecich, promowanie towarów i usług w for-
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mie sponsorowania wydarzeń sportowych, przeprowadzanie testów
psychologicznych w celu selekcji personelu, publikowanie tekstów
reklamowych, rejestracja komunikatów pisemnych i danych, reklama, reklama korespondencyjna, reklama on-line za pośrednictwem
sieci komputerowej, reklama typu „płać za kliknięcie”, reklama zewnętrzna, reklamy radiowe, reklamy telewizyjne, rekrutacja personelu, rozpowszechnianie reklam, rozwijanie koncepcji reklamowych,
sporządzanie indeksów informacji do celów handlowych lub reklamowych, statystyczne zestawienia, stenografia, systematyzacja danych w komputerowych bazach danych, telefoniczne udzielanie informacji [dla nieobecnych abonentów], telemarketing, transkrypcja
wiadomości [prace biurowe], tworzenie tekstów reklamowych, tymczasowe zarządzanie przedsiębiorstwem, uaktualnianie materiałów
reklamowych, udostępnianie informacji o działalności gospodarczej
za pośrednictwem strony internetowej, usługi agencji importowo-eksportowych, usługi aukcyjne, usługi doradcze w zarządzaniu
działalnością gospodarczą, usługi doradztwa w zakresie działalności
gospodarczej, usługi ekspertów w zakresie efektywności biznesowej, usługi handlu detalicznego on-line w zakresie dzwonków telefonicznych do pobrania, usługi handlu detalicznego on-line w zakresie
muzyki cyfrowej do pobrania, usługi handlu detalicznego on-line
w zakresie muzyki i filmów nagranych oraz do pobrania, usługi handlu detalicznego w zakresie dzieł sztuki świadczone przez galerie
sztuki, usługi komunikacji korporacyjnej, usługi marketingowe, usługi menedżerskie dla sportowców, usługi modelek i modeli do celów
reklamowych lub promocji sprzedaży, usługi pośrednictwa biznesowego dotyczące kontaktowania ze sobą potencjalnych, inwestorów
prywatnych z przedsiębiorcami potrzebującymi finansowania, usługi
pośrednictwa w handlu, usługi przeglądu prasy, usługi przypominania o spotkaniach [prace biurowe], usługi public relations, usługi relacji z mediami, usługi sekretarskie, usługi umawiania spotkań [prace
biurowe], usługi w zakresie nabywania dla osób trzecich [zakupy produktów i usług dla innych przedsiębiorstw], usługi w zakresie opracowania graficznego do celów reklamowych, usługi w zakresie porównywania cen, usługi w zakresie wywiadu konkurencyjnego,
usługi w zakresie wywiadu rynkowego, usługi związane z przenoszeniem przedsiębiorstw, wsparcie administracyjne w zakresie odpowiedzi na ogłoszenia przetargowe, wyceny handlowe, wynajem bilbordów [tablic reklamowych], wynajem czasu reklamowego
we wszystkich środkach przekazu, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, wynajmowanie urządzeń i wyposażenia biurowego, wypożyczanie materiałów reklamowych, wypożyczanie stoisk handlowych,
wypożyczanie wyposażenia biurowego w obiektach do co-workingu,
wystawy w celach handlowych lub reklamowych, wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych dla osób trzecich, zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług,
zapewnianie rankingów użytkowników w celach handlowych lub reklamowych, zapewnianie recenzji użytkowników w celach handlowych lub reklamowych, zarządzanie handlowe w zakresie koncesjonowania dóbr i usług na rzecz osób trzecich, zarządzanie programami
refundacji w imieniu osób trzecich, zarządzanie w działalności gospodarczej dla usługodawców pracujących jako wolni strzelcy, zarządzanie w zakresie zamówień handlowych, 41 doradztwo zawodowe,
dostarczanie filmów, nie do pobrania, przy pomocy usług typu transmisja wideo na żądanie, dostarczanie programów telewizyjnych,
nie do pobrania, przy pomocy usług typu transmisja wideo na żądanie, dubbing, dystrybucja filmów, edukacja religijna, fotografia, fotoreportaże, informacja o edukacji, informacja o imprezach rozrywkowych, informacja o rekreacji, komputerowe przygotowanie
materiałów do publikacji elektronicznej, kształcenie praktyczne [pokazy], kultura fizyczna, kursy korespondencyjne, malowanie twarzy,
montaż taśm wideo, nagrywanie na taśmach wideo, nauczanie indywidualne, organizacja imprez rozrywkowych typu cosplay, organizacja pokazów mody w celach rozrywkowych, organizowanie balów,
organizowanie i prowadzenie forów edukacyjnych z udziałem osób,
organizowanie i prowadzenie kolokwiów, organizowanie i prowadzenie koncertów, organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie kongresów, organizowanie i prowadzenie
seminariów, organizowanie i prowadzenie sympozjów, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], organizowanie konkursów
[edukacja lub rozrywka], organizowanie konkursów piękności, organizowanie loterii, organizowanie widowisk [impresariat], organizowanie wystaw w celach kulturalnych lub edukacyjnych, organizowanie zawodów sportowych, pisanie piosenek, pisanie scenariuszy,
pisanie scenariuszy do celów innych niż reklamowe, planowanie
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przyjęć [rozrywka], pozowanie dla artystów, produkcja filmów, innych niż reklamowe, produkcja mikrofilmów, produkcja muzyczna,
produkcja programów radiowych i telewizyjnych, produkcja widowisk, prowadzenie wycieczek wspinaczkowych z przewodnikiem,
prowadzenie wycieczek z przewodnikiem, prowadzenie zajęć fitness, przedstawienia teatralne [produkcja], przekazywanie know-how [szkolenia], publikowanie książek, publikowanie on-line elektronicznych książek i czasopism, publikowanie tekstów, innych niż
teksty reklamowe, radiowe programy rozrywkowe, redagowanie
tekstów (innych niż teksty reklamowe), rezerwowanie miejsc na pokazy, reżyseria filmowa, inna niż reżyseria filmów reklamowych, wypożyczanie sprzętu sportowego [z wyjątkiem pojazdów], sporządzanie napisów [np. do filmów], sprawdziany edukacyjne, studia filmowe,
szkoły [edukacja], telewizyjne usługi rozrywkowe, tłumaczenia, tłumaczenie języka migowego, tresura zwierząt, udostępnianie filmów
on-line nie do pobrania, udostępnianie muzyki cyfrowej [nie do pobrania] w internecie, udostępnianie obiektów i sprzętu do gry w golfa, udostępnianie obiektów i sprzętu rekreacyjnego, udostępnianie
obiektów i sprzętu sportowego, udostępnianie publikacji elektronicznych, nie do pobrania, usługi agencji dystrybucji biletów [rozrywka], usługi artystów estradowych, usługi biblioteczne, usługi bibliotek objazdowych, usługi edukacyjne świadczone przez
asystentów dla osób wymagających specjalnej opieki, usługi edukacyjne świadczone przez szkoły, usługi edycji wideo na potrzeby realizacji imprez, usługi gier oferowane w systemie on-line za pośrednictwem sieci komputerowej, usługi kaligrafii, usługi klubowe [rozrywka
lub nauczanie], usługi klubów zdrowia [zdrowie i ćwiczenia fizyczne],
usługi kulturalne, edukacyjne lub rozrywkowe świadczone przez galerie sztuki, usługi muzeów [wystawy], usługi oceny w zakresie
sprawności fizycznej do celów szkoleniowych, usługi orkiestry, usługi
parków rozrywki, usługi pokazów filmowych, usługi prezenterów
muzyki, usługi przekwalifikowania zawodowego, usługi reporterskie,
usługi rozrywkowe, usługi studia nagrań, usługi szkoleniowe zapewniane przy pomocy symulatorów, usługi technika oświetlenia na potrzeby realizacji imprez, usługi trenera osobistego [trening sprawności fizycznej], usługi trenerskie, usługi w zakresie inżynierii dźwięku
do obsługi imprez, usługi w zakresie komponowania muzyki, usługi
w zakresie obozów wakacyjnych [rozrywka], usługi w zakresie opracowania graficznego, inne niż do celów reklamowych, usługi w zakresie oświaty [nauczanie], usługi w zakresie tłumaczeń ustnych,
usługi związane z dyskotekami, wynajem odbiorników radiowych
i telewizyjnych, wynajem urządzeń kinematograficznych, wynajmowanie kortów tenisowych, wynajmowanie obiektów sportowych,
wynajmowanie stadionów, wypożyczanie aparatury oświetleniowej
do dekoracji teatralnych lub do studiów telewizyjnych, wypożyczanie dekoracji teatralnych, wypożyczanie dzieł sztuki, wypożyczanie
filmów kinowych, wypożyczanie kamer wideo, wypożyczanie nagrań dźwiękowych, wypożyczanie sprzętu audio, wypożyczanie symulatorów szkoleniowych, wypożyczanie taśm wideo, wystawianie
spektakli na żywo, wystawianie spektakli rewiowych, zapewnianie
rankingów użytkowników w celach rozrywkowych lub kulturalnych,
zapewnianie recenzji użytkowników w celach rozrywkowych lub kulturalnych.

(111) 333914
(220) 2020 03 24
(210) 511830
(151) 2020 10 29
(441) 2020 07 13
(732) OLIMP LABORATORIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pustynia (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Olimp Labs w trosce o zdrowie i odporność Polaków
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne, leki dla ludzi, leki wydawane bez recepty, leki ziołowe, suplementy diety, suplementy diety dla
osób ze specjalnymi wymaganiami dietetycznymi, suplementy ziołowe, witaminy i preparaty witaminowe, preparaty witaminowe i mineralne, mieszanki ziołowe do użytku medycznego, mieszanki do picia
będące suplementami diety, dietetyczna żywność do celów medycznych, dietetyczne dodatki do żywności, proszki jako zamienniki
posiłków, dietetyczne napoje przystosowane do celów medycznych,
35 usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w zakresie preparatów
farmaceutycznych, suplementów diety, produktów dietetycznych,
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
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i marketingowe, promocja sprzedaży, dystrybucja materiałów reklamowych, marketingowych i promocyjnych, marketing bezpośredni,
organizowanie programów lojalnościowych do celów handlowych,
promocyjnych lub reklamowych.

(111) 333915
(220) 2020 03 25
(210) 511878
(151) 2020 11 03
(441) 2020 07 20
(732) CITKÓW ŁUKASZ LC INVEST, Grodków (PL)
(540) (znak słowny)
(540) NETWORKINGOWA KAWA
(510), (511) 41 organizacja szkoleń, organizacja eventów (wydarzeń)
szkoleniowych, organizacja kursów i warsztatów szkoleniowych.
(111) 333916
(220) 2020 03 27
(151) 2020 11 05
(441) 2020 07 20
(732) WALA LECH, Szczyrk (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Walówka
(540)

(210) 511992

(531) 06.01.02, 27.05.01
(510), (511) 36 wynajem nieruchomości i majątku.
(111) 333917
(220) 2020 03 30
(151) 2020 11 18
(441) 2020 07 20
(732) KOSPEL SPÓŁKA AKCYJNA, Koszalin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KOSPEL
(540)

(210) 512078

(591) biały, niebieski, czerwony
(531) 26.01.01, 26.01.03, 26.01.12, 26.11.02, 26.11.06, 26.11.12,
27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 11 elektryczne przepływowe podgrzewacze wody, elektryczne ogrzewacze wody, elektryczne kotły centralnego ogrzewania, wymienniki i zasobniki ciepłej wody użytkowej, pompy ciepła,
kolektory słoneczne [ogrzewanie], wytwornice pary.
(111) 333918
(220) 2020 03 31
(210) 512112
(151) 2020 11 05
(441) 2020 07 20
(732) DAKRI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Łódź (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Dakri
(540)

(531) 05.07.02, 27.05.01
(510), (511) 30 wyroby cukiernicze, bułki, chałwa, chleb, ciasta, krakersy, paszteciki, pieczywo imbirowe, piernik, placki, suchary, tortille,
żywność na bazie mąki.
(111) 333919
(220) 2020 03 31
(151) 2020 11 13
(441) 2020 07 27
(732) VERCO SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)

(210) 512116

Nr 5/2021

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

(540) SambucoVir Kids
(510), (511) 5 suplementy diety, żywność dietetyczna przystosowana do celów medycznych, żywność do celów medycznych, żywność
dla niemowląt i małych dzieci, zioła do celów medycznych, preparaty farmaceutyczne, preparaty do celów medycznych, syropy, płyny, żele, emulsje, zawiesiny, aerozole do celów medycznych, krople
do celów medycznych.
(111) 333920
(220) 2020 04 01
(210) 512127
(151) 2020 11 13
(441) 2020 07 27
(732) 422POST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) 422POST
(540)

(540) SUPERBUTELKI.PL
(540)

(531) 19.07.01, 27.05.01, 19.01.12
(510), (511) 29 przetworzone warzywa, 35 usługi handlu detalicznego online i sprzedaży hurtowej butelek i innych opakowań szklanych
oraz akcesoriów do domowego wyrobu alkoholi i przetworów, 39
konfekcjonowanie, pakowanie warzyw.
(111) 333922
(220) 2020 04 02
(151) 2020 11 26
(441) 2020 08 10
(732) Luigi Lavazza S.p.A., Turyn (IT)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) iTIERRA! PREMIUM BLEND
(540)

(531) 27.05.01, 27.07.01, 26.11.02, 26.11.12
(510), (511) 9 filmy wideo, kinematograficzne filmy, muzyka, filmy
i inne rodzaje elektronicznych publikacji tekstowych i obrazowych
utrwalone na nośnikach, nagrane filmy, wstępnie nagrane filmy kinematograficzne, wstępnie nagrane filmy kinowe, filmy rysunkowe
animowane, nagrania dźwiękowe, 35 reklama poprzez wszystkie publiczne środki komunikacji, reklama poprzez przesyłanie materiałów
reklamowych online dla osób trzecich poprzez elektroniczne sieci
komunikacyjne, reklama online za pośrednictwem sieci komputerowej, reklama online za pośrednictwem komputerowej sieci komunikacyjnej, reklama online poprzez komputerowe sieci komunikacyjne,
reklama na billboardach elektronicznych, reklama i usługi reklamowe, reklama i marketing, reklama, promocja, reklama i marketing
stron internetowych online, reklama bezpośredniej odpowiedzi,
reklama biznesowych stron internetowych, reklama w zakresie filmów kinowych, reklama za pomocą marketingu bezpośredniego, reklama za pośrednictwem mediów elektronicznych, w szczególności
Internetu, rozpowszechnianie danych związanych z reklamą, usługi
reklamowe, w tym reklama online w sieci komputerowej, produkcja
wizualnych materiałów reklamowych, produkcja materiałów reklamowych, produkcja i dystrybucja reklam radiowych i telewizyjnych,
produkcja nagrań dźwiękowych do celów marketingowych, produkcja nagrań dźwiękowych do celów reklamowych, produkcja nagrań dźwiękowych w celach reklamowych, produkcja nagrań wideo
do celów reklamowych, produkcja nagrań wideo w celach reklamowych, produkcja nagrań wideo w celach marketingowych, produkcja
promocyjnych kaset wideo, dysków wideo i nagrań audiowizualnych,
produkcja reklam, produkcja reklam kinowych, produkcja reklam radiowych, produkcja reklam telewizyjnych, produkcja reklam telewizyjnych i radiowych, usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne,
usługi reklamowe, promocyjne i marketingowe, produkcja filmów
reklamowych, 41 produkcja filmów kinowych, świadczenie usług
rozrywkowych poprzez filmy kinowe, nagrywanie i produkcja nagrań
dźwiękowych, produkcja efektów specjalnych do filmów, produkcja
filmów, produkcja graficznych fragmentów filmowych, produkcja
nagrań dźwięku i obrazu na nośnikach dźwięku i obrazu, produkcja
nagrań wideo, produkcja obrazów animowanych, produkcja prezentacji audiowizualnych, produkcja programów telewizyjnych do emisji na urządzeniach mobilnych.
(111) 333921
(220) 2020 04 01
(210) 512132
(151) 2020 10 28
(441) 2020 07 13
(732) ARTMAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Niedomice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
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(210) 512161

(591) biały, czarny, jasnobrązowy, szary
(531) 02.09.14, 05.07.27, 29.01.14, 26.01.16, 27.05.01, 26.11.03
(510), (511) 30 kawa, kawa bezkofeinowa, kawa niepalona, substytuty kawy, ekstrakty z kawy, napoje na bazie kawy, aromaty kawowe,
napoje kawowe z mlekiem, napoje na bazie kakao, napoje na bazie
czekolady, mieszanki kawowe, kawa liofilizowana, aromaty spożywcze inne niż olejki eteryczne, jęczmień do użytku jako substytut
kawy, kapsułki z kawą.
(111) 333923
(220) 2020 04 03
(210) 512216
(151) 2020 11 26
(441) 2020 08 10
(732) WYTWÓRNIA WÓD MINERALNYCH MINERAL MAREK
DUDA, AUGUSTYN MAŚLANKA SPÓŁKA JAWNA ZAKŁAD PRACY
CHRONIONEJ, Gorzanów (PL)
(540) (znak słowny)
(540) MARIANNA
(510), (511) 32 woda mineralna nasycona kwasem węglowym pakowana w butelki i puszki, woda mineralna niegazowana, napoje
smakowe niegazowane,napoje smakowe na bazie wody mineralnej,
napoje izotoniczne dla sportowców.
(111) 333924
(220) 2020 04 07
(210) 512278
(151) 2020 11 18
(441) 2020 08 03
(732) FREJLICH KONRAD GRIZOO, Szymanowice Górne (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GRIZOO
(540)

(531) 03.01.14, 27.05.01
(510), (511) 31 żywe zwierzęta, płody rolne i z akwakultury, produkty ogrodnicze i leśne, wodorosty spożywcze dla ludzi lub zwierząt,
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rośliny, karmy i pasze dla zwierząt, żywność świeża i w puszkach
dla zwierząt, zwierzęta domowe, ściółka dla zwierząt, ciastka dla
zwierząt, pokarm dla zwierząt domowych, karma dla zwierząt domowych, napoje dla zwierząt domowych, preparaty spożywcze dla
zwierząt, jadalne smakołyki dla zwierząt, podściółka dla zwierząt
domowych, ściółka dla małych zwierząt, jadalne zwierzęta wodne [żywe], materiały na podściółkę dla zwierząt, jadalne przysmaki
dla zwierząt domowych, organizmy do hodowli, papier ścierny dla
zwierząt domowych [ściółka], pokarmy puszkowane lub konserwowane dla zwierząt, artykuły jadalne do żucia dla zwierząt, artykuły
spożywcze dla zwierząt zawierające wyciągi z roślin, smakołyki, pasze, substytuty mleka, 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna w sklepach
tradycyjnych oraz za pośrednictwem Internetu w zakresie następujących towarów: preparaty do pielęgnacji zwierząt, kosmetyki dla
zwierząt, leki i suplementy diety dla zwierząt, preparaty przeciwko
pasożytom, wyroby rymarskie, bicze i ubrania dla zwierząt, obroże,
smycze, uprzęże dla zwierząt, ubrania i okrycia dla zwierząt, kagańce,
budy, kojce, legowiska dla zwierząt, meble, klatki do transportu oraz
zamieszkiwane prze zwierzęta, pojemniki do przechowywania karmy dla zwierząt, dozowniki pokarmu, szczotki i grzebienie dla zwierząt, przybory do pielęgnacji zwierząt, kuwety na odchody zwierząt,
terraria domowe, naczynia na pokarm i napoje dla zwierząt, akcesoria do sprzątania odchodów zwierząt, gry, zabawki i inne przedmioty
do zabawy dla zwierząt, żywe zwierzęta, płody rolne i z akwakultury, produkty ogrodnicze i leśne, wodorosty spożywcze dla ludzi
lub zwierząt, rośliny, karmy i pasze dla zwierząt, żywność świeża
i w puszkach dla zwierząt, żywe zwierzęta, zwierzęta domowe, ściółka dla zwierząt, ciastka dla zwierząt, pokarm dla zwierząt domowych,
karma dla zwierząt domowych, napoje dla zwierząt domowych, preparaty spożywcze dla zwierząt, jadalne smakołyki dla zwierząt, podściółka dla zwierząt domowych, ściółka dla małych zwierząt, jadalne
zwierzęta wodne [żywe], materiały na podściółkę dla zwierząt, karmy i pasze dla zwierząt, jadalne przysmaki dla zwierząt domowych,
żywe zwierzęta, organizmy do hodowli, wodorosty spożywcze dla
ludzi lub zwierząt, papier ścierny dla zwierząt domowych [ściółka],
pokarmy puszkowane lub konserwowane dla zwierząt, artykuły jadalne do żucia dla zwierząt, artykuły spożywcze dla zwierząt zawierające wyciągi z roślin, smakołyki, pasze, substytuty mleka.

(111) 333925
(220) 2020 04 14
(210) 512460
(151) 2020 11 26
(441) 2020 08 10
(732) The Dow Chemical Company, Midland (US)
(540) (znak słowny)
(540) REVOLOOP
(510), (511) 17 żywice w sztabkach, blokach, granulkach, prętach,
arkuszach i tubach do ogólnego użytku przemysłowego, wszystkie
z zawartością pokonsumpcyjną.

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) 035482
(111) 042368
(111) 042608
(111) 049807
(111) 049858
(111) 049985
(111) 050028
(111) 050058
(111) 058500
(111) 058517
(111) 058659
(111) 058805
(111) 069189
(111) 070027

(180) 2031 05 23
(180) 2030 10 25
(180) 2031 03 01
(180) 2031 02 11
(180) 2031 02 04
(180) 2031 02 13
(180) 2031 03 09
(180) 2031 03 09
(180) 2030 12 03
(180) 2031 01 22
(180) 2031 02 12
(180) 2031 07 17
(180) 2030 08 21
(180) 2030 11 14

Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
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) 070028
(111) 070030
(111) 070037
(111) 070526
(111) 070667
(111) 070728
(111) 070773
(111) 071160
(111) 071161
(111) 071162
(111) 071166
(111) 071227
(111) 071258
(111) 071365
(111) 071366
(111) 071367
(111) 071376
(111) 071602
(111) 071639
(111) 071806
(111) 071984
(111) 072025
(111) 072146
(111) 072209
(111) 072210
(111) 072231
(111) 072337
(111) 072628
(111) 073034
(111) 073373
(111) 073575
(111) 073582
(111) 073721
(111) 073980
(111) 074509
(111) 074549
(111) 075360
(111) 075985
(111) 076141
(111) 076145
(111) 077147
(111) 083131
(111) 141821
(111) 141822
(111) 141823
(111) 141824
(111) 141825
(111) 141826
(111) 141827
(111) 141828
(111) 141830
(111) 144445
(111) 148001
(111) 149732
(111) 153268
(111) 153953

(180) 2030 11 14
(180) 2030 11 14
(180) 2030 11 14
(180) 2031 01 14
(180) 2031 01 30
(180) 2031 02 15
(180) 2030 12 11
(180) 2031 01 21
(180) 2031 01 21
(180) 2031 01 21
(180) 2031 01 21
(180) 2031 02 08
(180) 2031 02 14
(180) 2031 03 08
(180) 2031 03 08
(180) 2031 03 08
(180) 2031 03 26
(180) 2031 01 25
(180) 2031 02 11
(180) 2031 01 18
(180) 2031 03 19
(180) 2031 03 27
(180) 2031 01 30
(180) 2031 03 19
(180) 2031 03 19
(180) 2031 03 27
(180) 2031 02 15
(180) 2031 03 18
(180) 2031 01 31
(180) 2031 04 04
(180) 2031 03 12
(180) 2031 03 19
(180) 2031 06 28
(180) 2031 02 28
(180) 2031 08 07
(180) 2031 10 16
(180) 2031 10 10
(180) 2031 06 19
(180) 2031 01 11
(180) 2031 02 01
(180) 2031 11 28
(180) 2031 04 30
(180) 2031 04 17
(180) 2031 04 17
(180) 2031 04 17
(180) 2031 04 17
(180) 2031 04 17
(180) 2031 04 23
(180) 2031 04 23
(180) 2031 04 23
(180) 2031 04 23
(180) 2031 07 19
(180) 2031 02 15
(180) 2032 01 16
(180) 2030 12 12
(180) 2030 10 04

(111) 154357
(111) 154439
(111) 154440
(111) 155019
(111) 155021
(111) 155150
(111) 155153
(111) 155170

(180) 2031 01 18
(180) 2031 01 26
(180) 2031 03 13
(180) 2031 04 11
(180) 2031 02 16
(180) 2031 01 24
(180) 2031 01 25
(180) 2031 02 01

Nr 5/2021
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 całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w części dla
towarów: 25: odzież, bielizna osobista, biustonosze, gorsety, ubiory kąpielowe, ubiory plażowe.
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości

Nr 5/2021
(111) 155195
(111) 155336
(111) 155423
(111) 155582
(111) 155599
(111) 155600
(111) 155832
(111) 155864
(111) 156073

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO
(180) 2031 02 20
(180) 2031 03 01
(180) 2030 11 24
(180) 2031 01 10
(180) 2031 02 19
(180) 2031 02 19
(180) 2031 02 22
(180) 2031 04 09
(180) 2030 10 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 części dla
towarów: 29: bekon, słonina, mięso, ekstrakty i konserwy mięsne,
buliony i preparaty do produkcji
bulionów, zupy i składniki do sporządzania zup, flaki, galaretki
jadalne, żelatyna do żywności,
kazeina do celów spożywczych,
wędliny, bita śmietana, jaja, jaja
w proszku, tłuszcze spożywcze:
margaryna, masło, smalec, oleje
jadalne: kokosowy, kukurydziany,
z oliwek, rzepakowy, sezamowy,
słonecznikowy, chrupki owocowe i ziemniaczane, racuchy
ziemniaczane, warzywa i rośliny strączkowe konserwowane,
grzyby konserwowane, oliwki
konserwowane, korniszony, kapusta kwaszona, daktyle, orzechy
kokosowe, orzeszki arachidowe,
rodzynki suche, migdały spreparowane, konfitury, marmolady,
galaretki owocowe, pulpa z owoców, owoce smażone, owoce
w cukrze, konserwy z owocami,
sałatki owocowe i warzywne,
koncentrat pomidorowy, warzywa gotowane, warzywa suszone;
30: przyprawy: cynamon, gałka
muszkatułowa, goździki, pieprz,
ziele angielskie, cykoria jako substytut kawy, drożdże, glukoza
do celów spożywczych, gluten
do celów spożywczych, herbata,
keczup jako sos, sól kuchenna,
miód, muesli, musztarda, mąka
spożywcza: jęczmienna, kukurydziana, gorczycowa, pszenna,
sojowa, mączka z roślin strączkowych, mąka ziemniaczana do celów spożywczych, grysiki, kasze
spożywcze, kukurydza prażona,
produkty zbożowe: jęczmień łuskany, kukurydza mielona, płatki i ziarna kukurydziane, owies
gnieciony, owies łuskany, płatki
owsiane, płatki zbożowe suszone, kleik spożywczy na bazie
mleka, kuskus, potrawy na bazie
mąki, makarony, mięta do wyrobów cukierniczych, ryż, produkty
z młynów zbożowych, produkty
żywnościowe ze skrobi, wafle; 31:
bulwy, buraki, korzenie cykorii,
cykoria jako sałata, cytryny, oliwki
świeże, orzechy: kokosowe, włoskie, laskowe, arachidowe, pasze
i pożywienie dla bydła, drobiu

(111) 156110
(111) 156266
(111) 156540
(111) 156608

(180) 2030 12 01
(180) 2031 03 07
(180) 2031 01 23
(180) 2030 07 14

(111) 156714
(111) 156715
(111) 156719
(111) 156748
(111) 156759
(111) 156899
(111) 156910
(111) 156961
(111) 156962
(111) 157020
(111) 157021
(111) 157049
(111) 157050
(111) 157051
(111) 157052
(111) 157180A
(111) 157245
(111) 157278
(111) 157404
(111) 157581

(180) 2031 02 07
(180) 2031 02 07
(180) 2031 02 12
(180) 2031 03 02
(180) 2031 03 22
(180) 2031 04 05
(180) 2031 03 19
(180) 2031 01 22
(180) 2031 01 22
(180) 2031 02 26
(180) 2031 02 26
(180) 2031 06 19
(180) 2031 06 19
(180) 2031 06 19
(180) 2031 06 19
(180) 2031 02 15
(180) 2030 09 11
(180) 2031 02 08
(180) 2031 02 28
(180) 2031 02 22

205
i zwierząt domowych, produkty
uboczne w procesie przeróbki
ziaren zbóż na pasze dla zwierząt,
świeże owoce, grzyby, groch, rośliny strączkowe, jagody, świeże
warzywa, zboże w ziarnach nieprzetworzone, drób żywy, żywe
ryby, ziemniaki.
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w części dla
towarów: 19: altany, boazeria,
boazeria niemetalowa, boazeria
drewniana, bramy niemetalowe,
dachówka niemetalowa, drewno budowlane, drewno użytkowe, drzwi niemetalowe, futryny
do drzwi niemetalowe, futryny
niemetalowe, gzymsy niemetalowe, kabiny kąpielowe niemetalowe, konstrukcje niemetalowe,
krokwie dachowe, okna niemetalowe, okna ze szkła barwionego,
okiennice niemetalowe, stojaki
na afisze niemetalowe, balustrady, belki niemetalowe, pokrycia
dachowe niemetalowe, daszki
niemetalowe, deflektory kominowe niemetalowe, płyty drzwiowe niemetalowe, drzwi składane
niemetalowe, konstrukcje przenośne niemetalowe, kratownice
niemetalowe dla budownictwa,
kraty niemetalowe, listwy niemetalowe dla budownictwa, lufciki, łaty niemetalowe, materiały
konstrukcyjne niemetalowe, nadproża niemetalowe, odrzwia niemetalowe, palisady niemetalowe,
płyty niemetalowe, podpory niemetalowe, przegrody niemetalowe, ramy niemetalowe do okien,
rolety zewnętrzne niemetalowe,
stopnie schodów niemetalowe,
zbrojenie niemetalowe dla budownictwa, żaluzje niemetalowe.
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości

206

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

(111) 157658
(111) 157659
(111) 157660
(111) 157713
(111) 157837
(111) 157899
(111) 158088
(111) 158094
(111) 158111
(111) 158112
(111) 158113
(111) 158114
(111) 158188
(111) 158189
(111) 158190
(111) 158224
(111) 158288
(111) 158313
(111) 158396
(111) 158399
(111) 158471
(111) 158575
(111) 158593
(111) 158632
(111) 158737
(111) 158749
(111) 158866
(111) 159135

(180) 2031 01 26
(180) 2031 01 26
(180) 2031 01 26
(180) 2031 02 06
(180) 2031 02 20
(180) 2031 01 23
(180) 2030 12 28
(180) 2031 02 01
(180) 2031 03 30
(180) 2031 03 30
(180) 2031 03 30
(180) 2031 03 30
(180) 2031 06 19
(180) 2031 06 19
(180) 2031 06 19
(180) 2031 02 12
(180) 2031 03 23
(180) 2031 04 26
(180) 2031 01 30
(180) 2031 02 06
(180) 2031 02 12
(180) 2031 03 20
(180) 2031 04 30
(180) 2031 05 22
(180) 2031 08 08
(180) 2030 11 28
(180) 2031 04 06
(180) 2031 01 26

(111) 159158
(111) 159159
(111) 159366
(111) 159561
(111) 159562
(111) 159564
(111) 159746
(111) 159766
(111) 159768
(111) 159844
(111) 159845
(111) 159983
(111) 160078
(111) 160173
(111) 160525
(111) 160545
(111) 160566
(111) 160857
(111) 160858
(111) 160859
(111) 161050
(111) 161051
(111) 161119
(111) 161376
(111) 161392
(111) 161463
(111) 161514
(111) 161889
(111) 162015
(111) 162016
(111) 162056
(111) 162057
(111) 162061
(111) 162062

(180) 2031 06 22
(180) 2031 06 22
(180) 2031 04 17
(180) 2031 02 21
(180) 2031 02 21
(180) 2031 02 21
(180) 2031 05 31
(180) 2031 07 04
(180) 2031 07 04
(180) 2031 08 31
(180) 2031 08 31
(180) 2031 05 15
(180) 2031 04 05
(180) 2030 12 28
(180) 2031 01 23
(180) 2031 02 21
(180) 2031 03 15
(180) 2031 08 07
(180) 2031 08 07
(180) 2031 08 07
(180) 2031 08 17
(180) 2031 08 17
(180) 2031 09 14
(180) 2031 03 05
(180) 2031 03 22
(180) 2031 06 08
(180) 2031 07 12
(180) 2031 03 05
(180) 2031 10 25
(180) 2031 10 25
(180) 2031 11 06
(180) 2031 11 06
(180) 2031 11 07
(180) 2031 11 07

Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w 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: 44: prowadzenie laboratoriów medycznych, usługi medyczne w zakresie diagnostyki i terapii,
w tym zabiegowej u dorosłych
i dzieci, usługi pielęgniarskie.
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
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) 162343
(111) 162476
(111) 162595
(111) 162596
(111) 162959
(111) 163132
(111) 164091
(111) 164663
(111) 164698
(111) 164805
(111) 164863
(111) 165112
(111) 166107
(111) 166508
(111) 167360
(111) 167582
(111) 168200
(111) 168236
(111) 168730
(111) 168940
(111) 169912
(111) 171202
(111) 171204
(111) 171338
(111) 171796
(111) 172211
(111) 173296
(111) 173423
(111) 173825
(111) 174665
(111) 176905
(111) 178405
(111) 179616
(111) 179618
(111) 180803
(111) 181073
(111) 199465

(180) 2031 06 21
(180) 2031 10 10
(180) 2031 06 08
(180) 2031 06 08
(180) 2031 12 20
(180) 2031 02 02
(180) 2031 09 24
(180) 2031 07 11
(180) 2031 09 25
(180) 2031 03 13
(180) 2031 02 28
(180) 2031 09 06
(180) 2031 06 13
(180) 2031 06 29
(180) 2032 01 10
(180) 2031 03 01
(180) 2031 03 27
(180) 2031 11 22
(180) 2031 03 30
(180) 2031 04 02
(180) 2031 01 09
(180) 2031 03 10
(180) 2031 07 12
(180) 2031 03 03
(180) 2031 01 19
(180) 2031 09 14
(180) 2031 01 16
(180) 2031 08 08
(180) 2031 07 10
(180) 2031 05 11
(180) 2031 04 27
(180) 2031 02 12
(180) 2031 06 05
(180) 2031 06 21
(180) 2031 02 27
(180) 2031 01 10
(180) 2031 03 27

(111) 240533
(111) 241753
(111) 243058
(111) 243197
(111) 243198
(111) 243399
(111) 244463
(111) 244858
(111) 245031
(111) 245032
(111) 245033
(111) 245034
(111) 245035
(111) 245036
(111) 245037
(111) 245043
(111) 245044
(111) 245045
(111) 245046
(111) 245315
(111) 245350

(180) 2030 05 11
(180) 2030 08 09
(180) 2030 09 22
(180) 2031 03 24
(180) 2031 03 25
(180) 2030 07 25
(180) 2030 09 16
(180) 2030 12 10
(180) 2030 12 14
(180) 2030 12 14
(180) 2030 12 14
(180) 2030 12 14
(180) 2030 12 14
(180) 2030 12 14
(180) 2030 12 14
(180) 2031 01 20
(180) 2031 01 20
(180) 2031 01 20
(180) 2031 01 20
(180) 2030 12 14
(180) 2031 01 20

Nr 5/2021
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 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: 7: maszyny i urządzenia
introligatorskie do celów przemysłowych; 16: urządzenia introligatorskie dla biur, materiały do introligatorstwa; 37: usługi w zakresie
instalowania, konserwacji oraz
naprawy: maszyn i urządzeń introligatorskich, maszyn i urządzeń
poligraficznych.
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości

Nr 5/2021
(111) 245359
(111) 245360
(111) 245737
(111) 245785
(111) 245851
(111) 245893
(111) 245894
(111) 246180
(111) 246181
(111) 246182
(111) 246195
(111) 246232
(111) 246233
(111) 246272
(111) 246276
(111) 246277
(111) 246311
(111) 246336
(111) 246351
(111) 246650
(111) 246820
(111) 246845
(111) 246920
(111) 246965
(111) 246984
(111) 246987
(111) 247007
(111) 247008
(111) 247009
(111) 247011
(111) 247016
(111) 247046
(111) 247146
(111) 247147
(111) 247158
(111) 247163
(111) 247171
(111) 247173
(111) 247175
(111) 247182
(111) 247235
(111) 247237
(111) 247280
(111) 247286
(111) 247290
(111) 247319
(111) 247322
(111) 247332
(111) 247333
(111) 247334
(111) 247347
(111) 247387
(111) 247400
(111) 247405
(111) 247474
(111) 247484
(111) 247611
(111) 247615
(111) 247629
(111) 247630
(111) 247660
(111) 247680
(111) 247710
(111) 247771
(111) 247863
(111) 247911
(111) 247927

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO
(180) 2031 02 07
(180) 2031 02 07
(180) 2030 12 02
(180) 2030 12 28
(180) 2031 01 19
(180) 2031 02 03
(180) 2031 02 03
(180) 2031 02 02
(180) 2031 02 02
(180) 2031 02 02
(180) 2031 02 04
(180) 2031 02 14
(180) 2031 02 14
(180) 2031 02 01
(180) 2031 02 02
(180) 2031 02 02
(180) 2031 01 31
(180) 2030 12 21
(180) 2031 01 24
(180) 2031 02 14
(180) 2031 01 10
(180) 2031 02 02
(180) 2031 02 28
(180) 2031 02 10
(180) 2031 02 14
(180) 2031 02 15
(180) 2031 02 28
(180) 2031 02 28
(180) 2031 02 28
(180) 2031 02 28
(180) 2031 03 02
(180) 2031 03 19
(180) 2031 01 30
(180) 2031 01 30
(180) 2031 02 17
(180) 2031 02 23
(180) 2031 03 04
(180) 2031 03 10
(180) 2031 03 10
(180) 2031 03 14
(180) 2031 02 04
(180) 2031 02 23
(180) 2031 02 22
(180) 2031 02 22
(180) 2031 02 22
(180) 2031 02 09
(180) 2031 02 17
(180) 2031 02 25
(180) 2031 02 25
(180) 2031 02 25
(180) 2031 03 16
(180) 2031 01 25
(180) 2031 02 14
(180) 2031 02 16
(180) 2031 02 11
(180) 2031 03 14
(180) 2031 01 19
(180) 2031 01 26
(180) 2031 02 14
(180) 2031 02 15
(180) 2031 03 31
(180) 2031 03 10
(180) 2031 03 04
(180) 2031 02 25
(180) 2031 02 17
(180) 2031 02 07
(180) 2031 03 02

Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
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) 247935
(111) 247936
(111) 247940
(111) 247971
(111) 248130
(111) 248170
(111) 248171
(111) 248172
(111) 248176
(111) 248182
(111) 248185
(111) 248198
(111) 248280
(111) 248281
(111) 248285
(111) 248286
(111) 248305
(111) 248368
(111) 248393
(111) 248420
(111) 248424
(111) 248448
(111) 248480
(111) 248524
(111) 248525
(111) 248526
(111) 248527
(111) 248549
(111) 248558
(111) 248719
(111) 248723
(111) 248783
(111) 248897
(111) 248907
(111) 248910
(111) 248933
(111) 248934
(111) 248937
(111) 249018
(111) 249019
(111) 249109
(111) 249189
(111) 249196
(111) 249202
(111) 249203
(111) 249219
(111) 249233
(111) 249234
(111) 249235
(111) 249236
(111) 249237
(111) 249243
(111) 249389
(111) 249418
(111) 249425
(111) 249427
(111) 249434
(111) 249526
(111) 249568
(111) 249712
(111) 249722
(111) 249854
(111) 249930
(111) 249973
(111) 249989
(111) 250028
(111) 250127

(180) 2031 03 04
(180) 2031 03 04
(180) 2031 03 07
(180) 2031 01 22
(180) 2031 03 24
(180) 2031 01 30
(180) 2031 01 30
(180) 2031 01 31
(180) 2031 02 03
(180) 2031 02 09
(180) 2031 02 11
(180) 2031 01 24
(180) 2031 10 21
(180) 2031 10 21
(180) 2031 02 01
(180) 2031 02 07
(180) 2031 01 19
(180) 2031 03 18
(180) 2031 01 19
(180) 2031 03 07
(180) 2031 03 17
(180) 2031 04 26
(180) 2031 01 20
(180) 2031 02 24
(180) 2031 02 24
(180) 2031 02 24
(180) 2031 02 24
(180) 2031 02 22
(180) 2031 02 01
(180) 2031 05 11
(180) 2031 06 13
(180) 2031 01 31
(180) 2031 03 28
(180) 2031 04 04
(180) 2031 04 04
(180) 2031 06 06
(180) 2031 06 06
(180) 2031 06 13
(180) 2031 04 11
(180) 2031 04 11
(180) 2031 05 05
(180) 2031 02 09
(180) 2031 02 28
(180) 2031 03 11
(180) 2031 03 11
(180) 2031 03 30
(180) 2031 04 15
(180) 2031 04 15
(180) 2031 04 15
(180) 2031 04 15
(180) 2031 04 15
(180) 2031 03 03
(180) 2030 10 11
(180) 2031 02 01
(180) 2031 02 17
(180) 2031 02 17
(180) 2031 03 22
(180) 2031 07 20
(180) 2031 06 20
(180) 2031 02 28
(180) 2031 04 14
(180) 2031 06 21
(180) 2031 07 20
(180) 2031 02 25
(180) 2031 04 26
(180) 2031 06 13
(180) 2031 07 15

207
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości

208
(111) 250162
(111) 250447
(111) 250448
(111) 250449
(111) 250457
(111) 250501
(111) 250528
(111) 250529
(111) 250534
(111) 250551
(111) 250552
(111) 250555
(111) 250584
(111) 250586
(111) 250588
(111) 250592
(111) 250744
(111) 250806
(111) 250837
(111) 250838
(111) 250926
(111) 250992
(111) 250997
(111) 251040
(111) 251042
(111) 251108
(111) 251180
(111) 251304
(111) 251305
(111) 251372
(111) 251434
(111) 251448
(111) 251491
(111) 251492
(111) 251493
(111) 251630
(111) 251831
(111) 251883
(111) 252016
(111) 252017
(111) 252028
(111) 252052
(111) 252084
(111) 252205
(111) 252227
(111) 252240
(111) 252340
(111) 252341
(111) 252342
(111) 252400
(111) 252497
(111) 252561
(111) 252611
(111) 252681
(111) 252682
(111) 252683
(111) 252685
(111) 252686
(111) 252914
(111) 252978
(111) 253123
(111) 253124
(111) 253135
(111) 253276
(111) 253386
(111) 253387
(111) 253388

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO
(180) 2031 05 23
(180) 2031 02 09
(180) 2031 02 14
(180) 2031 02 14
(180) 2031 02 14
(180) 2031 02 18
(180) 2031 08 01
(180) 2031 08 01
(180) 2031 08 01
(180) 2031 01 20
(180) 2031 01 20
(180) 2031 02 03
(180) 2031 04 21
(180) 2031 04 21
(180) 2031 04 21
(180) 2031 04 21
(180) 2031 08 11
(180) 2031 06 07
(180) 2031 08 10
(180) 2031 08 10
(180) 2031 08 12
(180) 2031 01 18
(180) 2031 03 11
(180) 2031 07 25
(180) 2031 07 25
(180) 2031 07 25
(180) 2031 02 11
(180) 2031 08 02
(180) 2031 08 03
(180) 2031 10 03
(180) 2031 08 01
(180) 2031 01 24
(180) 2031 08 29
(180) 2031 08 29
(180) 2031 08 29
(180) 2031 08 21
(180) 2031 11 02
(180) 2031 08 31
(180) 2031 05 26
(180) 2031 05 26
(180) 2031 06 30
(180) 2031 03 30
(180) 2031 08 01
(180) 2031 09 29
(180) 2031 04 15
(180) 2031 10 04
(180) 2031 09 16
(180) 2031 09 16
(180) 2031 09 16
(180) 2031 11 16
(180) 2031 06 27
(180) 2031 05 26
(180) 2031 02 07
(180) 2031 11 28
(180) 2031 11 28
(180) 2031 11 28
(180) 2031 11 29
(180) 2031 11 29
(180) 2031 02 17
(180) 2031 09 23
(180) 2031 11 17
(180) 2031 11 17
(180) 2031 11 24
(180) 2031 11 29
(180) 2031 02 21
(180) 2031 02 21
(180) 2031 02 21

Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
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) 253574
(111) 253575
(111) 253585
(111) 253659
(111) 253660
(111) 253661
(111) 253716
(111) 253881
(111) 253887
(111) 253965
(111) 254016
(111) 254165
(111) 254188
(111) 254189
(111) 254190
(111) 254358
(111) 254681
(111) 254814
(111) 254908

(180) 2031 11 08
(180) 2031 11 08
(180) 2031 11 28
(180) 2031 12 22
(180) 2031 12 22
(180) 2031 12 22
(180) 2031 01 27
(180) 2031 10 25
(180) 2031 10 27
(180) 2031 06 21
(180) 2031 09 28
(180) 2031 04 26
(180) 2031 10 03
(180) 2031 10 03
(180) 2031 10 03
(180) 2031 12 20
(180) 2031 12 05
(180) 2030 12 20
(180) 2030 10 20

(111) 255053 (180) 2030 10 20

(111) 255102
(111) 255103
(111) 255410
(111) 255610
(111) 255716
(111) 255901
(111) 256010
(111) 256266
(111) 256517
(111) 256975
(111) 256976
(111) 257752
(111) 258000
(111) 258007
(111) 258152
(111) 258415
(111) 258602
(111) 258904
(111) 258908
(111) 260401
(111) 260686
(111) 261109
(111) 261225
(111) 261226
(111) 261429

(180) 2031 09 15
(180) 2031 09 15
(180) 2031 02 28
(180) 2031 09 19
(180) 2032 01 27
(180) 2031 10 20
(180) 2031 02 02
(180) 2030 12 19
(180) 2031 10 20
(180) 2031 12 23
(180) 2031 12 23
(180) 2031 02 17
(180) 2031 02 09
(180) 2031 08 09
(180) 2032 01 02
(180) 2031 02 07
(180) 2031 03 18
(180) 2031 07 14
(180) 2031 09 30
(180) 2031 02 28
(180) 2031 03 16
(180) 2031 01 18
(180) 2031 07 08
(180) 2031 07 08
(180) 2031 04 14

Nr 5/2021
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 części dla
towarów: 25: odzież, nakrycia głowy, włączając daszki przeciwsłoneczne; 35: organizowanie imprez
w celach promocyjnych i handlowych, informacja o imprezach
promocyjnych i handlowych; 41:
organizowanie imprez rozrywkowych w formie konkursów, zawodów i festynów, imprezy sportowe
i kulturalne, informacja o w/w imprezach.
Prawo przedłużono w części dla
towarów: 25: odzież, nakrycia głowy, włączając daszki przeciwsłoneczne; 35: organizowanie imprez
w celach promocyjnych i handlowych, informacja o imprezach
promocyjnych i handlowych; 41:
organizowanie imprez rozrywkowych w formie konkursów, zawodów i festynów, imprezy sportowe
i kulturalne, informacja o w/w imprezach.
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości

Nr 5/2021
(111) 261430
(111) 261431
(111) 261626
(111) 261887
(111) 262025
(111) 262027
(111) 264007
(111) 265204
(111) 268184
(111) 268185
(111) 270271
(111) 271153
(111) 272896
(111) 273211
(111) 273212
(111) 273789
(111) 273790
(111) 274408
(111) 274414
(111) 274415
(111) 274709
(111) 276181
(111) 282896
(111) 287681
(111) 300883
(111) 311776

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO
(180) 2031 04 14
(180) 2031 04 14
(180) 2031 04 14
(180) 2031 05 26
(180) 2031 03 25
(180) 2031 04 14
(180) 2031 02 24
(180) 2031 11 10
(180) 2031 02 28
(180) 2031 03 31
(180) 2031 10 23
(180) 2031 04 22
(180) 2031 12 07
(180) 2031 12 30
(180) 2031 12 30
(180) 2031 05 26
(180) 2031 05 26
(180) 2031 04 14
(180) 2031 03 03
(180) 2031 03 03
(180) 2031 04 27
(180) 2031 05 20
(180) 2031 07 27
(180) 2031 02 14
(180) 2031 03 16
(180) 2031 01 18

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

DECYZJE O ODMOWIE UDZIELENIA PRAWA
WYDANE PO OGŁOSZENIU O ZGŁOSZENIU LUB
UJAWNIENIU ZGŁOSZENIA NA STRONIE INTERNETOWEJ
URZĘDU PATENTOWEGO RP
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer zgłoszenia znaku
towarowego oraz numer i rok wydania Biuletynu Urzędu Patentowego, w którym zgłoszenie zostało ogłoszone lub symbol (U), jeżeli znak
został ujawniony na stronie internetowej Urzędu Patentowego RP.
(210) 280505
(210) 514490
(210) 513334
(210) 511941
(210) 509885
(210) 508653
(210) 508551
(210) 502066
(210) 507707
(210) 461124
(210) 489829
(210) 502025
(210) 502019
(210) 501454
(210) 505299
(210) 465201
(210) 502041
(210) 502037
(210) 389594
(210) 509265
(210) 473922
(210) 491574
(210) 507628
(210) 454718
(210) 453769
(210) 451339
(210) 424281
(210) 454719

16/2004
U
U
U
U
U
U
U
U
U
ZT40/2018
U
U
U
U
U
U
U
25/2011
U
U
U
U
21/2016
13/2016
9/2016
10/2014
21/2016

(210) 510558
(210) 496695
(210) 514035
(210) 454717
(210) 476753
(210) 419617
(210) 421047
(210) 430786
(210) 430787
(210) 430788
(210) 487457
(210) 445526
(210) 447638
(210) 447832
(210) 447836
(210) 452099
(210) 487606
(210) 455813
(210) 456471
(210) 487607
(210) 456861
(210) 457005
(210) 458093
(210) 487608
(210) 459822
(210) 460900
(210) 487609
(210) 488105

U
U
U
21/2016
U
01/2014
04/2014
21/2014
21/2014
21/2014
U
23/2015
1/2016
2/2016
2/2016
10/2016
U
U
14/2016
U
U
U
U
U
20/2016
23/2016
U
U

(210) 464855
(210) 466030
(210) 476424
(210) 487448
(210) 488121
(210) 489027
(210) 489059
(210) 489571
(210) 491578
(210) 493370
(210) 493590
(210) 493910
(210) 495680
(210) 499677
(210) 499680
(210) 500838
(210) 501952
(210) 503138
(210) 503824
(210) 503963
(210) 504280
(210) 504938
(210) 504939
(210) 504940
(210) 507372
(210) 509856
(210) 509018
(210) 509019
(210) 509563
(210) 510162
(210) 510295
(210) 510328
(210) 510406
(210) 510465
(210) 511402
(210) 511403
(210) 511572
(210) 511611
(210) 511847
(210) 511940
(210) 512710

U
U
U
U
U
U
U
U
U
ZT08/2019
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

209
(210) 512790
(210) 512801
(210) 513019
(210) 513154
(210) 513155
(210) 513158
(210) 513230
(210) 513465
(210) 513466
(210) 513540
(210) 513599
(210) 513732
(210) 513733
(210) 513843
(210) 514251
(210) 514418
(210) 514723
(210) 514767
(210) 514769
(210) 514819
(210) 514835
(210) 514863
(210) 514944
(210) 514945
(210) 515040
(210) 515075
(210) 515573
(210) 515635
(210) 515647
(210) 515841
(210) 515914
(210) 516225
(210) 516290
(210) 516435
(210) 516884
(210) 516928
(210) 516936
(210) 516935
(210) 517640
(210) 517682
(210) 518145

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
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) 448164
(210) 448160
(210) 448162
(210) 448169
(210) 509649
(210) 512069
(210) 509810
(210) 487582
(210) 509911
(210) 512295
(210) 515902
(210) 391474
(210) 512901

2/2016
2/2016
2/2016
2/2016
U
U
U
U
ZT23/2020
ZT21/2020
U
02/2012
U

(210) 513084
(210) 492619
(210) 514125
(210) 515679
(210) 514476
(210) 514516
(210) 500894
(210) 477297
(210) 515071
(210) 515072
(210) 515569
(210) 501300
(210) 515784

U
ZT51/2018
U
ZT40/2020
U
U
ZT46/2019
U
U
U
U
ZT40/2019
U
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(210) 495473
(210) 515900
(210) 516100
(210) 516104
(210) 516250
(210) 516342
(210) 516411
(210) 320414
(210) 516458
(210) 516619
(210) 516752
(210) 516755
(210) 441794
(210) 516757
(210) 516758
(210) 516759
(210) 516762
(210) 516763
(210) 516769
(210) 516816
(210) 516889
(210) 464626
(210) 467380
(210) 517007
(210) 517161
(210) 517189
(210) 517347
(210) 517348
(210) 517385
(210) 517436
(210) 517444
(210) 517450
(210) 517605
(210) 496386
(210) 517741

ZT12/2019
U
U
U
U
U
U
09/2007
U
U
U
U
16/2015
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
ZT17/2019
U

(210) 517782
(210) 517814
(210) 517819
(210) 517988
(210) 506505
(210) 518085
(210) 508847
(210) 518152
(210) 508851
(210) 518209
(210) 510517
(210) 512136
(210) 515048
(210) 515049
(210) 515559
(210) 515567
(210) 516675
(210) 516784
(210) 518245
(210) 518210
(210) 518215
(210) 518281
(210) 518298
(210) 518339
(210) 518361
(210) 518467
(210) 518654
(210) 518756
(210) 518759
(210) 518951
(210) 519130
(210) 519277
(210) 519503
(210) 519832
(210) 520131

U
U
U
U
ZT52/2019
U
U
U
U
U
ZT29/2020
ZT30/2020
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) 356036
(210) 385691
(210) 390942
(210) 390944
(210) 401439
(210) 410350
(210) 410384
(210) 412223
(210) 413308
(210) 413751
(210) 417336
(210) 417337
(210) 424752
(210) 428422
(210) 428430
(210) 428601
(210) 430182
(210) 431421
(210) 431422
(210) 431514
(210) 434653
(210) 434696
(210) 436261

18/2009
18/2011
01/2012
01/2012
20/2012
11/2013
11/2013
14/2013
16/2013
17/2013
24/2013
24/2013
11/2014
17/2014
17/2014
18/2014
20/2014
23/2014
23/2014
23/2014
03/2015
03/2015
06/2015

(210) 436878
(210) 437767
(210) 441317
(210) 457553
(210) 460113
(210) 468451
(210) 470308
(210) 470310
(210) 474132
(210) 474477
(210) 476092
(210) 476147
(210) 476179
(210) 480725
(210) 483632
(210) 489435
(210) 489616
(210) 492272
(210) 493343
(210) 495392
(210) 495395
(210) 495811
(210) 496485

07/2015
09/2015
16/2015
23/2016
21/2016
23/2017
20/2017
20/2017
37/2017
31/2019
07/2019
42/2017
42/2017
11/2018
31/2018
14/2019
41/2018
50/2018
11/2019
44/2019
43/2019
43/2019
45/2019

(210) 496487
(210) 496488
(210) 496691
(210) 498269
(210) 498930
(210) 500143
(210) 500152
(210) 500791
(210) 500792
(210) 500971
(210) 501038
(210) 501105
(210) 502140
(210) 502184
(210) 502489
(210) 502833
(210) 502898
(210) 502899
(210) 503120
(210) 503132
(210) 503172
(210) 503173
(210) 503328
(210) 503453
(210) 503482

Nr 5/2021

45/2019
45/2019
45/2019
34/2019
44/2019
44/2019
44/2019
42/2019
40/2019
40/2019
45/2019
45/2019
40/2019
41/2019
46/2019
43/2019
41/2019
41/2019
45/2019
40/2019
40/2019
40/2019
43/2019
43/2019
43/2019

(210) 503553
(210) 503554
(210) 503596
(210) 503772
(210) 503797
(210) 503964
(210) 504123
(210) 504168
(210) 504173
(210) 504223
(210) 504224
(210) 504295
(210) 504490
(210) 504580
(210) 504659
(210) 504985
(210) 505055
(210) 505057
(210) 505059
(210) 505111
(210) 505114
(210) 505117
(210) 505119
(210) 505125

43/2019
45/2019
43/2019
44/2019
40/2019
45/2019
44/2019
43/2019
45/2019
43/2019
43/2019
41/2019
46/2019
44/2019
44/2019
44/2019
46/2019
46/2019
46/2019
45/2019
45/2019
45/2019
45/2019
45/2019

WYGAŚNIĘCIE PRAWA
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer wygasłego prawa
ochronnego, datę wygaśnięcia oraz zakres wygaśnięcia.
(111) 173736 (141) 2013 03 25
(111) 251280 (141) 2020 06 17
(111) 270723 (141) 2020 10 12
(111) 316716 (141) 2020 10 14
(111) 325430 (141) 2020 09 10

Prawo wygasło w części dotyczącej towarów i/lub usług: 41: tłumaczenia.
Prawo wygasło w części dotyczącej towarów i/lub usług: 33: napoje alkoholowe.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w części dotyczącej towarów i/lub usług: 35:
rozwój, zarządzanie i obsługa
w zakresie działalności gospodarczej w branży opieki zdrowotnej, branży marihuany leczniczej
i w branży zaawansowanych
technologii; porady i informacje
dotyczące zarządzania przedsiębiorstwami; nadzór nad zarządzaniem działalnością gospodarczą;
planowanie działalności gospodarczej; marketing, mianowicie
marketing bezpośredni w zakresie towarów i usług innych osób;
usługi marketingowe w zakresie
organizowania dystrybucji produktów innych osób oraz marketing cyfrowy w zakresie towarów
i usług innych osób za pośrednictwem stron internetowych, poczty elektronicznej, aplikacji i sieci
społecznościowych; usługi konsultacyjne i doradcze dotyczące
marihuany i konopi siewnych;
sprzedaż i dystrybucja marihuany
leczniczej i leczniczych konopi

Nr 5/2021
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siewnych, olejków z konopi siewnych i ich pochodnych; sprzedaż
konopi siewnych, marihuany
i ich pochodnych; sprzedaż produktów i akcesoriów z marihuany,
konopi, konopi siewnych, produktów spożywczych, napojów,
preparatów do higieny osobistej,
preparatów do pielęgnacji skóry,
artykułów gospodarstwa domowego, materiałów biurowych,
druków i akcesoriów dla palaczy;
marketing marihuany leczniczej
poprzez zarządzanie programami
pomocy cenowej, sprzedaż i dystrybucja marihuany leczniczej
oraz zapewnianie programów
pomocy cenowej w dziedzinie
marihuany leczniczej; sprzedaż
i dystrybucja marihuany leczniczej i konopi leczniczych oraz
sprzętu i produktów do podawania marihuany leczniczej i konopi
leczniczych takich jak fajki ręczne, fajki wodne, nargile, nebulizatory, urządzenia rozpylające,
waporyzatory doustne, spraye
do jamy ustnej, kapsułki żelowe,
płyny, balsamy, olejki i kremy
nasączane konopiami siewnymi
i plastry transdermalne nasączane konopiami siewnymi; sprzedaż
nebulizatorów, urządzeń rozpylających, sprayów do jamy ustnej, kapsułek żelowych, płynów,
balsamów, olejków i kremów
nasączanych konopiami siewnymi i plastrów transdermalnych
do podawania leków oraz waporyzatorów do celów medycznych
i produkcji; sprzedaż produktów
i akcesoriów dla palaczy, mianowicie fajek, fajek elektronicznych,
fajek ręcznych, fajek wodnych,
nargili, waporyzatorów doustnych, młynków do ziół, karteczek
do młynków, wag do ziół, zapalniczek, zapałek, popielniczek,
bibułek papierosowych, maszyn
do robienia papierosów; - sprzedawanych jako odżywcze suplementy lub witaminy.

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
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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) 052568 A. Wykreślono: UNITED TECHNOLOGIES CORPORATION, Farmington, Stany Zjednoczone Ameryki; Wpisano:
Raytheon Technologies Corporation, Farmington, Stany Zjednoczone Ameryki.
(111) 052634 A. Wykreślono: TATA GLOBAL BEVERAGES GB
LIMITED, GREENFORD, Wielka Brytania; Wpisano: TATA CONSUMER
PRODUCTS GB LIMITED, Greenford, Wielka Brytania.
(111) 053926 A. Wykreślono: STORA ENSO KABEL GMBH & CO.
KG, Hagen, Niemcy; Wpisano: STORA ENSO KABEL GMBH & CO. KG,
Dusseldorf, Niemcy.
(111) 053926 A. Wykreślono: STORA ENSO KABEL GMBH & CO.
KG, Dusseldorf, Niemcy; Wpisano: Stora Enso Kabel GmbH, Dusseldorf, Niemcy.
(111) 053926 A. Wykreślono: Stora Enso Kabel GmbH, Dusseldorf, Niemcy; Wpisano: Stora Enso Paper Oy, Helsinki, Finlandia.
(111) 057265 A. Wykreślono: SUMIRIKO INDUSTRY FRANCE S.A.S., Decize, Francja; Wpisano: Anvis Holding S.A.S., Epinal, Francja.
(111) 060019 A. Wykreślono: LOB SPÓŁKA AKCYJNA, Leszno,
Polska 410016340; Wpisano: ASSA ABLOY OPENING SOLUTIONS
POLAND SPÓŁKA AKCYJNA, Leszno, Polska 410016340.
(111) 063828 A. Wykreślono: UNITED TECHNOLOGIES CORPORATION, Farmington, Stany Zjednoczone Ameryki; Wpisano:
Raytheon Technologies Corporation, Farmington, Stany Zjednoczone Ameryki.
(111) 063910 A. Wykreślono: UNITED TECHNOLOGIES CORPORATION, Farmington, Stany Zjednoczone Ameryki; Wpisano: Raytheon Technologies Corporation, Farmington, Stany Zjednoczone
Ameryki.
(111) 067770 A. Wykreślono: „PROMAT” GMBH, RATINGEN,
Niemcy; Wpisano: Etex Building Performance GmbH, Ratingen,
Niemcy.
(111) 068351 A. Wykreślono: B + V INDUSTRIETECHNIK GMBH,
HAMBURG, Niemcy; Wpisano: SKF Marine GmbH, Hamburg, Niemcy.
(111) 068391 A. Wykreślono: BASELL HOLDINGS B.V., HOOFDDORP, Holandia; Wpisano: LyondellBasell Industries Holdings B.V.,
Rotterdam, Holandia.
(111) 069526 A. Wykreślono: COGNIS IP MANAGEMENT
GMBH, DÜSSELDORF, Niemcy; Wpisano: Cognis IP Management
GmbH, Monheim, Niemcy.
(111) 069563 A. Wykreślono: PROMAT GMBH, RATINGEN,
Niemcy; Wpisano: Etex Building Performance GmbH, Ratingen,
Niemcy.
(111) 069606 A. Wykreślono: B + V INDUSTRIETECHNIK GMBH,
HAMBURG, Niemcy; Wpisano: SKF Marine GmbH, Hamburg, Niemcy.
(111) 069943 A. Wykreślono: POST FOODS, LLC (DELAWARE LIMITED LIABILITY COMPANY), ST. LOUIS, Stany Zjednoczone
Ameryki; Wpisano: Post Foods, LLC, Lakeville, Stany Zjednoczone
Ameryki.
(111) 070460 A. Wykreślono: ENGIS CORPORATION, MORTON
GROVE, Stany Zjednoczone Ameryki; Wpisano: ENGIS CORPORATION, WHEELING, Stany Zjednoczone Ameryki.
(111) 070461 A. Wykreślono: ENGIS CORPORATION, MORTON
GROVE, Stany Zjednoczone Ameryki; Wpisano: ENGIS CORPORATION, WHEELING, Stany Zjednoczone Ameryki.
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(111) 071397 A. Wykreślono: B + V INDUSTRIETECHNIK GMBH,
HAMBURG, Niemcy; Wpisano: SKF Marine GmbH, Hamburg, Niemcy.
(111) 071408 A. Wykreślono: GERDA 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Starachowice, Polska; Wpisano:
LOXA HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Starachowice, Polska 382168730.
(111) 078136 A. Wykreślono: JOHNSON CONTROLS TECHNOLOGY GmbH, Neuhausen am Rheinfall, Szwajcaria; Wpisano: Tyco
Fire & Security GmbH, Neuhausen am Rheinfall, Szwajcaria.
(111) 080213 A. Wykreślono: KME GERMANY GMBH & CO. KG,
OSNABRÜCK, Niemcy; Wpisano: HME Copper Germany GmbH,
Menden, Niemcy.
(111) 085265 A. Wykreślono: ZAS-POL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska; Wpisano: VIVI
POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Książenice, Polska.
(111) 085266 A. Wykreślono: „ZAS-POL” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska; Wpisano: VIVI
POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Książenice, Polska 146819304.
(111) 105670 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 6545/19 zaopatrzonego 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) 105670 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 7813/19 zaopatrzonego 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) 105670 D. Wpisano: „Na podstawie tytułu wykonawczego: Wyroku Sądu Rejonowego w Skarżysku– Kamiennej z dnia 3
grudnia 2019 r., sygn. akt IV P 67/19 zaopatrzonego w klauzulę wykonalności z dnia 26 lutego 2020 r., Komornik Sądowy przy Sądzie
Rejonowym dla Warszawy – Śródmieścia w Warszawie Ryszard
Moryc w toku postępowania egzekucyjnego prowadzonego pod
sygnaturą akt: RM Km 572/20 dokonał zajęcia prawa ochronnego
na przedmiotowy znak towarowy na wniosek wierzyciela: Michała
Jasińskiego zamieszkałego w miejscowości Bodzentyn.”
(111) 105670 D. Wpisano: „Na podstawie tytułu wykonawczego: Wyroku Sądu Rejonowego w Skarżysku– Kamiennej z dnia 3
grudnia 2019 r., sygn. akt IV P 67/19 zaopatrzonego w klauzulę wykonalności z dnia 26lutego 2020 r., Komornik Sądowy przy Sądzie
Rejonowym dla Warszawy – Śródmieścia w Warszawie Ryszard
Moryc w toku postępowania egzekucyjnego prowadzonego pod
sygnaturą akt: RM Km 573/20 dokonał zajęcia prawa ochronnego
na przedmiotowy znak towarowy na wniosek wierzyciela: Marka
Lasoty zamieszkałego w miejscowości Bodzentyn.”
(111) 105670 D. Wpisano: „Na podstawie tytułu wykonawczego: Wyroku Sądu Rejonowego w Skarżysku– Kamiennej z dnia 3
grudnia 2019 r., sygn. akt IV P 67/19 zaopatrzonego w klauzulę wykonalności z dnia 17marca 2020 r., Komornik Sądowy przy Sądzie
Rejonowym dla Warszawy – Śródmieścia w Warszawie Ryszard
Moryc w toku postępowania egzekucyjnego prowadzonego pod
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sygnaturą akt: RM Km 575/20 dokonał zajęcia prawa ochronnego
na przedmiotowy znak towarowy na wniosek wierzyciela: Adama
Jankiewicza zamieszkałego w miejscowości Łączna.”
(111) 105670 D. Wpisano: „Na podstawie tytułu wykonawczego: Wyroku zaocznego Sądu Rejonowego w Skarżysku– Kamiennej
z dnia 29 października2019 r., sygn. akt IV P 62/19 zaopatrzonego
w klauzulę wykonalności z dnia 27 stycznia 2020 r., Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy – Śródmieścia w Warszawie Ryszard Moryc w toku postępowania egzekucyjnego prowadzonego pod sygnaturą akt: RM Km 583/20 dokonał zajęcia
prawa ochronnego na przedmiotowy znak towarowy na wniosek
wierzyciela: Marcina Gila zamieszkałego w miejscowości Łączna.”
(111) 113878 A. Wykreślono: TATA GLOBAL BEVERAGES GB
LIMITED, UXBRIDGE, Wielka Brytania; Wpisano: TATA CONSUMER
PRODUCTS GB LIMITED, Greenford, Wielka Brytania.
(111) 114066 A. Wykreślono: ASTRAZENECA AB, SÖDERTÄLJE, Szwecja; Wpisano: CHEPLAPHARM ARZNEIMITTEL GMBH, Greifswald, Niemcy.
(111) 121071 A. Wykreślono: TATA GLOBAL BEVERAGES GB
LIMITED, UXBRIDGE, Wielka Brytania; Wpisano: TATA CONSUMER
PRODUCTS GB LIMITED, Greenford, Wielka Brytania.
(111) 125414 A. Wykreślono: ASTRAZENECA AB, SODERTALJE, Szwecja; Wpisano: CHEPLAPHARM ARZNEIMITTEL GMBH, Greifswald, Niemcy.
(111) 130439 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) 130439 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) 130439 D. Wpisano: „Na podstawie tytułu wykonawczego: Wyroku Sądu Rejonowego w Skarżysku– Kamiennej z dnia 3
grudnia 2019 r., sygn. akt IV P 67/19 zaopatrzonego w klauzulę wykonalności z dnia 26lutego 2020 r., Komornik Sądowy przy Sądzie
Rejonowym dla Warszawy – Śródmieścia w Warszawie Ryszard
Moryc w toku postępowania egzekucyjnego prowadzonego pod
sygnaturą akt: RM Km 572/20 dokonał zajęcia prawa ochronnego
na przedmiotowy znak towarowy na wniosek wierzyciela: Michała
Jasińskiego zamieszkałego w miejscowości Bodzentyn.”
(111) 130439 D. Wpisano: „Na podstawie tytułu wykonawczego: Wyroku Sądu Rejonowego w Skarżysku– Kamiennej z dnia 3
grudnia 2019 r., sygn. akt IV P 67/19 zaopatrzonego w klauzulę wykonalności z dnia 26lutego 2020 r., Komornik Sądowy przy Sądzie
Rejonowym dla Warszawy – Śródmieścia w Warszawie Ryszard
Moryc w toku postępowania egzekucyjnego prowadzonego pod
sygnaturą akt: RM Km 573/20 dokonał zajęcia prawa ochronnego
na przedmiotowy znak towarowy na wniosek wierzyciela: Marka
Lasoty zamieszkałego w miejscowości Bodzentyn.”
(111) 130439 D. Wpisano: „Na podstawie tytułu wykonawczego: Wyroku Sądu Rejonowego w Skarżysku– Kamiennej z dnia 3
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grudnia 2019 r., sygn. akt IV P 67/19 zaopatrzonego w klauzulę wykonalności z dnia 17marca 2020 r., Komornik Sądowy przy Sądzie
Rejonowym dla Warszawy – Śródmieścia w Warszawie Ryszard
Moryc w toku postępowania egzekucyjnego prowadzonego pod
sygnaturą akt: RM Km 575/20 dokonał zajęcia prawa ochronnego
na przedmiotowy znak towarowy na wniosek wierzyciela: Adama
Jankiewicza zamieszkałego w miejscowości Łączna.”
(111) 130439 D. Wpisano: „Na podstawie tytułu wykonawczego: Wyroku zaocznego Sądu Rejonowego w Skarżysku– Kamiennej
z dnia 29 października2019 r., sygn. akt IV P 62/19 zaopatrzonego
w klauzulę wykonalności z dnia 27 stycznia 2020 r., Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy – Śródmieścia w Warszawie Ryszard Moryc w toku postępowania egzekucyjnego prowadzonego pod sygnaturą akt: RM Km 583/20 dokonał zajęcia
prawa ochronnego na przedmiotowy znak towarowy na wniosek
wierzyciela: Marcina Gila zamieszkałego w miejscowości Łączna.”
(111) 131865 A. Wykreślono: DZT FARBYKA SAMOCHODÓW
W LUBLINIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
W UPADŁOŚCI, Lublin, Polska 060632756; Wpisano: AUTOBOX INNOVATIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Starachowice, Polska 292038909.
(111) 132197 A. Wykreślono: ZAS-POL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska; Wpisano: VIVI
POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Książenice, Polska.
(111) 132198 A. Wykreślono: ZAS-POL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska; Wpisano: VIVI
POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Książenice, Polska.
(111) 132200 A. Wykreślono: ZAS-POL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska; Wpisano: VIVI
POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Książenice, Polska.
(111) 134542 A. Wykreślono: TATA GLOBAL BEVERAGES GB
LIMITED, UXBRIDGE, Wielka Brytania; Wpisano: TATA CONSUMER
PRODUCTS GB LIMITED, Greenford, Wielka Brytania.
(111) 142814 A. Wykreślono: RAMIRENT OYJ, VANTAA, Finlandia; Wpisano: RAMIRENT OYJ, HELSINKI, Finlandia.
(111) 146591 A. Wykreślono: TATA GLOBAL BEVERAGES GB
LIMITED, UXBRIDGE, Wielka Brytania; Wpisano: TATA CONSUMER
PRODUCTS GB LIMITED, Greenford, Wielka Brytania.
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(111) 156372 A. Wykreślono: C & C PARTNERS TELECOM Spółka
z o.o., Leszno, Polska 410024753; Wpisano: C&C PARTNERS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Leszno, Polska 410024753.
(111) 158140 A. Wykreślono: PROWELL Spółka z o.o., 62-002
Złotniki ul. Sosnowa 35, Polska 639984852; Wpisano: PROGROUP
BOARD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Smolice, Polska 639984852.
(111) 158403 A. Wykreślono: Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Joanna Kurant, 94-401 Łódź ul. Zyndrama 9/11,
Polska; Wpisano: WYTWÓRNIA ARTYKUŁÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH DARIUSZ KURANT, Łódź, Polska 100861779.
(111) 158613 A. Wykreślono: „ZAS-POL” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska; Wpisano: VIVI
POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Książenice, Polska.
(111) 159020 A. Wykreślono: ZAS-POL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska; Wpisano: VIVI
POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Książenice, Polska.
(111) 159021 A. Wykreślono: ZAS-POL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska; Wpisano: VIVI
POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Książenice, Polska.
(111) 159022 A. Wykreślono: ZAS-POL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska; Wpisano: VIVI
POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Książenice, Polska.
(111) 159023 A. Wykreślono: „ZAS-POL” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska; Wpisano: VIVI
POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Książenice, Polska.
(111) 160533 A. Wykreślono: Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Joanna Kurant, Łódź, Polska; Wpisano: WYTWÓRNIA ARTYKUŁÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH DARIUSZ KURANT,
Łódź, Polska 100861779.
(111) 161445 A. Wykreślono: Kwiaciarski Zakład Doświadczalny Instytutu Ogrodnictwa-Nowy Dwór Spółka z o.o., NOWY DWÓR
PARCELA, Polska; Wpisano: KZD NOWY DWÓR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, NOWY DWÓR PARCELA, Polska
750200209.

(111) 146782 A. Wykreślono: MIROPLAST EU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polska 365416752; Wpisano: LLC MIROPLAST, Dnipro, Ukraina.

(111) 161879 A. Wykreślono: PROWELL Spółka z o.o., 62002 Złotniki ul. Sosnowa 35, Polska; Wpisano: PROGROUP BOARD
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Smolice, Polska 639984852.

(111) 151779 A. Wykreślono: N.V. SUMATRA TOBACCO TRADING COMPANY, Jalan Pattimura No.3, Pematang Siantar Sumatera
Utara, Indonezja; Wpisano: PT SUMATRA TOBACCO TRADING COMPANY, Pematang Siantar, Indonezja.

(111) 163947 A. Wykreślono: Wody Mineralne OSTROMECKO
Leszek Bokiej Z.P.Chr., Ostromecko, Polska 091361840; Wpisano:
WODY MINERALNE OSTROMECKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ostromecko, Polska 340904965 .

(111) 153145 A. Wykreślono: TARMAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Rzeszów,
Polska 691535869; Wpisano: CLAN S.R.L., Castel Goffredo, Włochy.

(111) 163948 A. Wykreślono: Wody Mineralne OSTROMECKO
Leszek Bokiej Z.P.Chr., Ostromecko, Polska 091361840; Wpisano:
WODY MINERALNE OSTROMECKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ostromecko, Polska 340904965.

(111) 155122 A. Wykreślono: EVELINE COSMETICS DYSTRYBUCJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Lesznowola, Polska 142753413; Wpisano: BEAUTY BRANDS CONCEPT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lesznowola, Polska 142738307 .
(111) 155486 A. Wykreślono: Kentucky Fried Chicken International Holdings LLC, Louisville, Stany Zjednoczone Ameryki; Wpisano: Kentucky Fried Chicken International Holdings LLC, Plano,
Stany Zjednoczone Ameryki.
(111) 155891 A. Wykreślono: KONTAP SPÓŁKA AKCYJNA, Krosno, Polska 371161075; Wpisano: „KONTAP” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Krosno, Polska 371161075.

(111) 169306 A. Wykreślono: SGS GROUP MANAGEMENT SA,
GENEWA, Szwajcaria; Wpisano: SGS Société Générale de Surveillance SA, Genewa, Szwajcaria.
(111) 173736 A. Wykreślono: INSTYTUT OPTYKI STOSOWANEJ, Warszawa, Polska 000035725; Wpisano: INSTYTUT OPTYKI
STOSOWANEJ IMIENIA PROF. MAKSYMILIANA PLUTY, Warszawa,
Polska 000035725.
(111) 173736 A. Wykreślono: INSTYTUT OPTYKI STOSOWANEJ IMIENIA PROF. MAKSYMILIANA PLUTY, Warszawa, Polska
000035725; Wpisano: SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ - INSTYTUT
TELE- I RADIOTECHNICZNY, Warszawa, Polska 000039309.
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(111) 173752 A. Wykreślono: „SCOOTER” Spółka z o.o., Bytom,
Polska 272988160; Wpisano: NOWAK DARIUSZ, KORUSIEWICZ DOMINIK NOKO SPÓŁKA CYWILNA, Katowice, Polska 386578228.
(111) 177077 A. Wykreślono: EVELINE COSMETICS DYSTRYBUCJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Lesznowola, Polska 142753413; Wpisano: BEAUTY BRANDS CONCEPT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lesznowola, Polska 142738307 .
(111) 177341 A. Wykreślono: STEINBERG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Trzebinia, Polska 120388652;
Wpisano: SKAMOL EASTERN EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Trzebinia, Polska 120388652.
(111) 177726 A. Wykreślono: „ZAS-POL” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska; Wpisano: VIVI
POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Książenice, Polska.
(111) 177727 A. Wykreślono: ZAS-POL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska; Wpisano: VIVI
POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Książenice, Polska.
(111) 179484 A. Wykreślono: MIROPLAST EU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polska 365416752; Wpisano: LLC MIROPLAST, Dnipro, Ukraina.
(111) 185672 D. Wpisano: „Na podstawie tytułu wykonawczego: Nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy z dnia 25 września 2019 r., sygn. akt
VIII GNc 6545/19 zaopatrzonego 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) 185672 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 7813/19 zaopatrzonego 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) 185672 D. Wpisano: „Na podstawie tytułu wykonawczego: Wyroku Sądu Rejonowego w Skarżysku– Kamiennej z dnia 3
grudnia 2019 r., sygn. akt IV P 67/19 zaopatrzonego w klauzulę wykonalności z dnia 26 lutego 2020 r., Komornik Sądowy przy Sądzie
Rejonowym dla Warszawy – Śródmieścia w Warszawie Ryszard
Moryc w toku postępowania egzekucyjnego prowadzonego pod
sygnaturą akt: RM Km 572/20 dokonał zajęcia prawa ochronnego
na przedmiotowy znak towarowy na wniosek wierzyciela: Michała
Jasińskiego zamieszkałego w miejscowości Bodzentyn.”
(111) 185672 D. Wpisano: „ Na podstawie tytułu wykonawczego: Wyroku Sądu Rejonowego w Skarżysku– Kamiennej z dnia 3
grudnia 2019 r., sygn. akt IV P 67/19 zaopatrzonego w klauzulę wykonalności z dnia 26lutego 2020 r., Komornik Sądowy przy Sądzie
Rejonowym dla Warszawy – Śródmieścia w Warszawie Ryszard
Moryc w toku postępowania egzekucyjnego prowadzonego pod
sygnaturą akt: RM Km 573/20 dokonał zajęcia prawa ochronnego
na przedmiotowy znak towarowy na wniosek wierzyciela: Marka
Lasoty zamieszkałego w miejscowości Bodzentyn.”
(111) 185672 D. Wpisano: „Na podstawie tytułu wykonawczego: Wyroku Sądu Rejonowego w Skarżysku– Kamiennej z dnia 3
grudnia 2019 r., sygn. akt IV P 67/19 zaopatrzonego w klauzulę wy-
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konalności z dnia 17marca 2020 r., Komornik Sądowy przy Sądzie
Rejonowym dla Warszawy – Śródmieścia w Warszawie Ryszard
Moryc w toku postępowania egzekucyjnego prowadzonego pod
sygnaturą akt: RM Km 575/20 dokonał zajęcia prawa ochronnego
na przedmiotowy znak towarowy na wniosek wierzyciela: Adama
Jankiewicza zamieszkałego w miejscowości Łączna.”
(111) 185672 D. Wpisano: „Na podstawie tytułu wykonawczego: Wyroku zaocznego Sądu Rejonowego w Skarżysku– Kamiennej
z dnia 29 października2019 r., sygn. akt IV P 62/19 zaopatrzonego
w klauzulę wykonalności z dnia 27 stycznia 2020 r., Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy – Śródmieścia w Warszawie Ryszard Moryc w toku postępowania egzekucyjnego prowadzonego pod sygnaturą akt: RM Km 583/20 dokonał zajęcia
prawa ochronnego na przedmiotowy znak towarowy na wniosek
wierzyciela: Marcina Gila zamieszkałego w miejscowości Łączna.”
(111) 193704 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) 193705 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) 193706 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) 193707 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) 197644 A. Wykreślono: STEINBERG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Trzebinia, Polska 120388652;
Wpisano: SKAMOL EASTERN EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Trzebinia, Polska 120388652.
(111) 197644 A. Wykreślono: SKAMOL EASTERN EUROPE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Trzebinia, Polska 120388652; Wpisano: Skamol A/S, Tranbjerg, Dania.
(111) 198233 A. Wykreślono: Lincoln Global, Inc., City of Industry, Stany Zjednoczone Ameryki; Wpisano: Lincoln Global, Inc.,
City of Industry, Stany Zjednoczone Ameryki.
(111) 200072 A. Wykreślono: TOORANK POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Jasienica, Polska 070739216; Wpisano: MUNDIVIE SPÓŁKA
AKCYJNA, Jasienica, Polska 070739216.
(111) 211457 A. Wykreślono: EVELINE COSMETICS DYSTRYBUCJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Lesznowola, Polska 142753413; Wpisano: BEAUTY BRANDS CONCEPT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lesznowola, Polska 142738307 .
(111) 211471 A. Wykreślono: LINIA ZDROWIE NIEDZIELSKI
CZERNICKA SPÓŁKA JAWNA, Piaseczno, Polska; Wpisano: MICHAŁ
CZERNICKI, Warszawa, Polska.
(111) 213541 A. Wykreślono: EVELINE COSMETICS DYSTRYBUCJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Lesznowola, Polska 142753413; Wpisano: BEAUTY BRANDS CONCEPT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lesznowola, Polska 142738307 .
(111) 213650 A. Wykreślono: ATRIUM POLAND 1 SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ BIAŁA 2 SPÓŁKA KO-
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MANDYTOWA, Warszawa, Polska 363162477; Wpisano: ATRIUM
BIAŁA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 363162477.
(111) 215492 A. Wykreślono: WILLA ROZTOKA Maria Chowaniec, Bukowina Tatrzańska, Polska 490614001; Wpisano: ROZTOKA
ANNA LUPKA, Bukowina Tatrzańska, Polska 492890099.
(111) 215999 A. Wykreślono: HAWEŁKA Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością, Kraków, Polska 350522977; Wpisano: Bogdan
Steinhoff, Kraków, Polska.
(111) 217816 A. Wykreślono: TATA GLOBAL BEVERAGES GB
LIMITED, UXBRIDGE, Wielka Brytania; Wpisano: TATA CONSUMER
PRODUCTS GB LIMITED, Greenford, Wielka Brytania.
(111) 218479 A. Wykreślono: EVELINE COSMETICS DYSTRYBUCJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Lesznowola, Polska 142753413; Wpisano: BEAUTY BRANDS CONCEPT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lesznowola, Polska 142738307 .
(111) 218480 A. Wykreślono: EVELINE COSMETICS DYSTRYBUCJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Lesznowola, Polska 142753413; Wpisano: BEAUTY BRANDS CONCEPT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lesznowola, Polska 142738307 .
(111) 218481 A. Wykreślono: EVELINE COSMETICS DYSTRYBUCJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Lesznowola, Polska 142753413; Wpisano: BEAUTY BRANDS CONCEPT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lesznowola, Polska 142738307 .
(111) 220401 D. Wpisano: „Na podstawie tytułu wykonawczego: Nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy z dnia 25 września 2019 r., sygn. akt
VIII GNc 6545/19 zaopatrzonego 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) 220401 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 7813/19 zaopatrzonego 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) 220401 D. Wpisano: „Na podstawie tytułu wykonawczego: Wyroku Sądu Rejonowego w Skarżysku– Kamiennej z dnia 3
grudnia 2019 r., sygn. akt IV P 67/19 zaopatrzonego w klauzulę wykonalności z dnia 26lutego 2020 r., Komornik Sądowy przy Sądzie
Rejonowym dla Warszawy – Śródmieścia w Warszawie Ryszard
Moryc w toku postępowania egzekucyjnego prowadzonego pod
sygnaturą akt: RM Km 572/20 dokonał zajęcia prawa ochronnego
na przedmiotowy znak towarowy na wniosek wierzyciela: Michała
Jasińskiego zamieszkałego w miejscowości Bodzentyn.”
(111) 220401 D. Wpisano: „Na podstawie tytułu wykonawczego: Wyroku Sądu Rejonowego w Skarżysku– Kamiennej z dnia 3
grudnia 2019 r., sygn. akt IV P 67/19 zaopatrzonego w klauzulę wykonalności z dnia 26lutego 2020 r., Komornik Sądowy przy Sądzie
Rejonowym dla Warszawy – Śródmieścia w Warszawie Ryszard
Moryc w toku postępowania egzekucyjnego prowadzonego pod
sygnaturą akt: RM Km 573/20 dokonał zajęcia prawa ochronnego
na przedmiotowy znak towarowy na wniosek wierzyciela: Marka
Lasoty zamieszkałego w miejscowości Bodzentyn.”
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(111) 220401 D. Wpisano: „Na podstawie tytułu wykonawczego: Wyroku Sądu Rejonowego w Skarżysku– Kamiennej z dnia 3
grudnia 2019 r., sygn. akt IV P 67/19 zaopatrzonego w klauzulę wykonalności z dnia 17marca 2020 r., Komornik Sądowy przy Sądzie
Rejonowym dla Warszawy – Śródmieścia w Warszawie Ryszard
Moryc w toku postępowania egzekucyjnego prowadzonego pod
sygnaturą akt: RM Km 575/20 dokonał zajęcia prawa ochronnego
na przedmiotowy znak towarowy na wniosek wierzyciela: Adama
Jankiewicza zamieszkałego w miejscowości Łączna.”
(111) 220401 D. Wpisano: „Na podstawie tytułu wykonawczego: Wyroku zaocznego Sądu Rejonowego w Skarżysku– Kamiennej
z dnia 29 października2019 r., sygn. akt IV P 62/19 zaopatrzonego
w klauzulę wykonalności z dnia 27 stycznia 2020 r., Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy – Śródmieścia w Warszawie Ryszard Moryc w toku postępowania egzekucyjnego prowadzonego pod sygnaturą akt: RM Km 583/20 dokonał zajęcia
prawa ochronnego na przedmiotowy znak towarowy na wniosek
wierzyciela: Marcina Gila zamieszkałego w miejscowości Łączna.”
(111) 224055 A. Wykreślono: TOORANK POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Jasienica, Polska 070739216; Wpisano: MUNDIVIE SPÓŁKA
AKCYJNA, Jasienica, Polska 070739216.
(111) 224056 A. Wykreślono: TOORANK POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Jasienica, Polska 070739216; Wpisano: MUNDIVIE SPÓŁKA
AKCYJNA, Jasienica, Polska 070739216.
(111) 224058 A. Wykreślono: TOORANK POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Jasienica, Polska 070739216; Wpisano: MUNDIVIE SPÓŁKA
AKCYJNA, Jasienica, Polska 070739216.
(111) 224773 A. Wykreślono: TATA GLOBAL BEVERAGES GB
LIMITED, UXBRIDGE, Wielka Brytania; Wpisano: TATA CONSUMER
PRODUCTS GB LIMITED, Greenford, Wielka Brytania.
(111) 225782 A. Wykreślono: EVELINE COSMETICS DYSTRYBUCJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Lesznowola, Polska 142753413; Wpisano: BEAUTY BRANDS CONCEPT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lesznowola, Polska 142738307 .
(111) 226420 A. Wykreślono: KART-PAK S.C. Robert Piotr Drągowski, Marek Paweł Drągowski, Otwock, Polska 010429698; Wpisano: KART-PAK R. DRĄGOWSKI, M. DRĄGOWSKI SPÓŁKA JAWNA,
Pogorzel, Polska 010429698.
(111) 226439 A. Wykreślono: KART-PAK S.C. Robert Piotr Drągowski, Marek Paweł Drągowski, Otwock, Polska 010429698; Wpisano: KART-PAK R. DRĄGOWSKI, M. DRĄGOWSKI SPÓŁKA JAWNA,
Pogorzel, Polska 010429698.
(111) 228822 A. Wykreślono: TATA GLOBAL BEVERAGES GB
LIMITED, UXBRIDGE, Wielka Brytania; Wpisano: TATA CONSUMER
PRODUCTS GB LIMITED, Greenford, Wielka Brytania.
(111) 230047 A. Wykreślono: ZAS-POL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska; Wpisano: VIVI
POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Książenice, Polska.
(111) 233108 A. Wykreślono: „SAWE” Wojciech Sikora, Rzeszów, Polska 690677350; Wpisano: SAWE II SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Niechobrz, Polska 381147972.
(111) 233649 A. Wykreślono: Przedsiębiorstwo Inżynierii Drogowej „DROG-MOL” Wiesław Molik, Pyrzowice, Polska 270220880;
Wpisano: DROGMOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Pyrzowice, Polska 386247603.
(111) 234253 A. Wykreślono: GENZYME CORPORATION, CAMBRIDGE, Stany Zjednoczone Ameryki; Wpisano: Baxter International Inc., Deerfield, Stany Zjednoczone Ameryki.
(111) 234254 A. Wykreślono: GENZYME CORPORATION, CAMBRIDGE, Stany Zjednoczone Ameryki; Wpisano: Baxter International Inc., Deerfield, Stany Zjednoczone Ameryki.
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(111) 235863 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517; AKWAWIT-BRASCO SPÓŁKA
AKCYJNA, LESZNO, Polska; ANIMEX-ANIMPOL SF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Warszawa, Polska 010729130; Wpisano: ANIMEX FOODS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
146805667; AKWAWIT-BRASCO SPÓŁKA AKCYJNA, LESZNO, Polska;
GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517.

(111) 242959 D. Wpisano: „Na podstawie tytułu wykonawczego: Sądu Rejonowego Poznań– Stare Miasto w Poznaniu X GC
z dnia 21 maja 2019 r., sygn. akt Upr. 643/19/16 zaopatrzonego
w klauzulę wykonalności postanowieniem z dnia 7 czerwca 2019
r., Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa Nowej
Huty w Krakowie Rafał Goc w toku postępowania egzekucyjnego
prowadzonego pod sygnaturą akt: GKm 79/19 dokonał zajęcia prawa ochronnego na przedmiotowy znak towarowy na wniosek wierzyciela: Silvan Logistics Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
spółka komandytowo - akcyjna z siedzibą w Poznaniu.”

(111) 237171 A. Wykreślono: EVELINE COSMETICS BRAND
CONCEPT DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź, Polska 364377895; Wpisano: BEAUTY BRANDS
CONCEPT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Lesznowola, Polska 142738307 .

(111) 242959 D. Wpisano: „Na podstawie tytułu wykonawczego: Sądu Rejonowego Poznań – Stare Miasto w Poznaniu IX GC
z dnia 26 marca 2019 r., sygn. akt IX GC 1274/19/2 zaopatrzonego
w klauzulę wykonalności postanowieniem z dnia 19 czerwca 2019
r., Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa Nowej
Huty w Krakowie Rafał Goc w toku postępowania egzekucyjnego
prowadzonego pod sygnaturą akt: GKm 80/19 dokonał zajęcia prawa ochronnego na przedmiotowy znak towarowy na wniosek wierzyciela: Silvan Logistics Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
spółka komandytowo - akcyjna z siedzibą w Poznaniu.”

(111) 238347 A. Wykreślono: EVELINE COSMETICS SPÓŁKA
AKCYJNA SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Lesznowola, Polska
015585664; Wpisano: BEAUTY BRANDS CONCEPT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lesznowola, Polska 142738307 .
(111) 238540 A. Wykreślono: EVELINE COSMETICS DYSTRYBUCJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Lesznowola, Polska 142753413; Wpisano: BEAUTY BRANDS CONCEPT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lesznowola, Polska 142738307 .
(111) 238542 A. Wykreślono: EVELINE COSMETICS DYSTRYBUCJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Lesznowola, Polska 142753413; Wpisano: BEAUTY BRANDS CONCEPT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lesznowola, Polska 142738307 .
(111) 238580 A. Wykreślono: HYDROMER, INC. (NEW JERSEY
CORPORATION), BRANCHBURG, Stany Zjednoczone Ameryki; Wpisano: Huvepharma Inc., Peachtree City, Stany Zjednoczone Ameryki.
(111) 238769 A. Wykreślono: IMPOSTA S. C. Joanna Bystrzycka, Jacek Bystrzycki, Grotniki, Polska 100046507; Wpisano: IMPOSTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Grotniki,
Polska 100197063.
(111) 240040 A. Wykreślono: BAOTOU BEI BEN HEAVY-DUTY
TRUCK CO., LTD., BAOTOU CITY, Chiny; Wpisano: BEIBEN TRUCKS
GROUP CO., LTD, Baotou City, Chiny.
(111) 241870 A. Wykreślono: ALPOL GIPS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Fidor, Polska 290919652; Wpisano: ZAKŁAD SUROWCÓW CHEMICZNYCH I MINERALNYCH „PIOTROWICE
II” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Tarnobrzeg,
Polska 830406739.
(111) 241871 A. Wykreślono: ALPOL GIPS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Fidor, Polska 290919652; Wpisano: ZAKŁAD SUROWCÓW CHEMICZNYCH I MINERALNYCH „PIOTROWICE
II” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Tarnobrzeg,
Polska 830406739.
(111) 242249 A. Wykreślono: Firma Produkcyjno-Handlowa
„PAULA” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, Kalisz, Polska; Wpisano: PAULA INGREDIENTS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kalisz, Polska 300979813.
(111) 242250 A. Wykreślono: Firma Produkcyjno-Handlowa
„PAULA” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa, Kalisz, Polska; Wpisano: PAULA INGREDIENTS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kalisz, Polska 300979813.
(111) 242377 A. Wykreślono: OLEOFARM S.C. Marek Chrzanowski, Leszek Stanecki, Pietrzykowice, Polska 932802258; Wpisano: „OLEOFARM” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, Polska 932802258.

(111) 243649 A. Wykreślono: EVELINE COSMETICS DYSTRYBUCJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Lesznowola, Polska 142753413; Wpisano: BEAUTY BRANDS CONCEPT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lesznowola, Polska 142738307 .
(111) 243652 A. Wykreślono: EVELINE COSMETICS DYSTRYBUCJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Lesznowola, Polska 142753413; Wpisano: BEAUTY BRANDS CONCEPT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lesznowola, Polska 142738307 .
(111) 243653 A. Wykreślono: EVELINE COSMETICS DYSTRYBUCJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Lesznowola, Polska 142753413; Wpisano: BEAUTY BRANDS CONCEPT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lesznowola, Polska 142738307 .
(111) 243911 A. Wykreślono: EVELINE COSMETICS BRAND
CONCEPT DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź, Polska 364377895; Wpisano: BEAUTY BRANDS
CONCEPT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Lesznowola, Polska 142738307 .
(111) 246429 A. Wykreślono: EVELINE COSMETICS DYSTRYBUCJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Lesznowola, Polska 142753413; Wpisano: BEAUTY BRANDS CONCEPT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lesznowola, Polska 142738307 .
(111) 246430 A. Wykreślono: EVELINE COSMETICS DYSTRYBUCJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Lesznowola, Polska 142753413; Wpisano: BEAUTY BRANDS CONCEPT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lesznowola, Polska 142738307 .
(111) 246431 A. Wykreślono: EVELINE COSMETICS DYSTRYBUCJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Lesznowola, Polska 142753413; Wpisano: BEAUTY BRANDS CONCEPT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lesznowola, Polska 142738307 .
(111) 246776 A. Wykreślono: Granpak Spółka Jawna M. Korczak, R. Marczak, Bulowice, Polska 852522380; Wpisano: GRANPAK
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Andrychów,
Polska 852522380.
(111) 246777 A. Wykreślono: Granpak Spółka Jawna M. Korczak, R. Marczak, Bulowice, Polska 852522380; Wpisano: GRANPAK
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Andrychów,
Polska 852522380.

Nr 5/2021

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

(111) 248542 A. Wykreślono: JOHNSON & JOHNSON, NEW
BRUNSWICK, Stany Zjednoczone Ameryki; Wpisano: Karo Pharma
AB, Sztokholm, Szwecja.
(111) 250353 A. Wykreślono: C&C PARTNERS TELECOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Leszno, Polska
410024753; Wpisano: C&C PARTNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOSCIĄ, Leszno, Polska 410024753.
(111) 251386 A. Wykreślono: PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE „MAREL PLUS” LESZEK MARCINOWSKI, Gdańsk,
Polska 191281522; Wpisano: MAREL PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Gdańsk,
Polska 381744604.
(111) 254421 A. Wykreślono: JOHNSON & JOHNSON, NEW
BRUNSWICK, Stany Zjednoczone Ameryki; Wpisano: Karo Pharma
AB, Sztokholm, Szwecja.
(111) 259049 A. Wykreślono: TOORANK POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Jasienica, Polska 070739216; Wpisano: MUNDIVIE SPÓŁKA
AKCYJNA, Jasienica, Polska 070739216.
(111) 259550 A. Wykreślono: MARTA LITWA, Kraków, Polska;
Wpisano: KRAKOWIAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polska 123236902.
(111) 260001 A. Wykreślono: TELE-HIT PIOTR KURDZIEL,
Chrzanów, Polska 003528894; Wpisano: WINNICA LIBIĄŻ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
381548582.
(111) 266118 A. Wykreślono: RED RUBIN SPÓŁKA JAWNA ANNA BRZOZOWSKA, JAKUB LASOCKI, Warszawa, Polska
017207363; Wpisano: RED RUBIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 017207363.
(111) 266303 A. Wykreślono: PAWEŁ RADWAN PRAKTYKA
LEKARSKA, Łódź, Polska 472850224; Wpisano: GAMETA-SZPITAL
Spółka z o.o. i Wspólnicy Spółka Komandytowa, Rzgów, Polska
101083692.
(111) 266851 D. Wpisano: „Na podstawie tytułu wykonawczego: Bankowego tytułu egzekucyjnego z dnia 6 października 2015 r.
sygnatura akt BTE nr 50145/2015/8 zaopatrzonego w klauzulę wykonalności z dnia 23 listopada 2015 r. oraz postanowienia Sądu Rejonowego w Ostrołęce, V Wydział Gospodarczy z dnia 18 listopada
2015 r. sygnatura akt V GCo 222/15, Komornik Sądowy przy Sądzie
Rejonowym w Ostrowi Mazowieckiej Mariusz Chojnicki w toku
postępowania egzekucyjnego prowadzonego pod sygnaturą akt
MCH Km 135/16, dokonał zajęcia prawa ochronnego na przedmiotowy znak towarowy na rzecz wierzyciela: Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie”.
(111) 266851 D. Wpisano: „Na podstawie tytułu wykonawczego: Wyroku Sądu Okręgowego w Białymstoku, VII Wydział
Gospodarczy z dnia 29 czerwca 2015 r., sygn. akt VII GC 91/15 zaopatrzonego w klauzulę wykonalności z dnia 22 czerwca 2016 r.
oraz wyroku Sądu Apelacyjnego w Białymstoku, I Wydział Cywilny z dnia 4 marca 2016 r., sygn. akt: I ACa 1012/15 zaopatrzonego
w klauzulę wykonalności z dnia 22 marca 2016 r., Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Żoliborza w Warszawie, Natalia Jenoch w toku postępowania egzekucyjnego prowadzonego
pod sygnaturą akt KM 441/18 dokonał zajęcia prawa ochronnego
na przedmiotowy znak towarowy na wniosek wierzyciela: Spółdzielni Producentów Mleka ZAGRODA PODLASKA w Ciosach z siedzibą w Wiśniewie”.
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(111) 270723 A. Wykreślono: PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE CHEMIROL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Mogilno, Polska 092949480; Wpisano: INNVIGO
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 360627438.
(111) 271026 A. Wykreślono: TATA GLOBAL BEVERAGES GB
LIMITED, UXBRIDGE, Wielka Brytania; Wpisano: TATA CONSUMER
PRODUCTS GB LIMITED, Greenford, Wielka Brytania.
(111) 271711 A. Wykreślono: C&C PARTNERS TELECOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Leszno, Polska
410024753; Wpisano: C&C PARTNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Leszno, Polska 410024753.
(111) 274078 A. Wykreślono: OPTIMUM MARK SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
015837798; Wpisano: JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Kostrzyn, Polska 630303023.
(111) 274079 A. Wykreślono: OPTIMUM MARK SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
015837798; Wpisano: JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Kostrzyn, Polska 630303023.
(111) 274080 A. Wykreślono: OPTIMUM MARK SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
015837798; Wpisano: JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Kostrzyn, Polska 630303023.
(111) 274081 A. Wykreślono: OPTIMUM MARK SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
015837798; Wpisano: JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Kostrzyn, Polska 630303023.
(111) 274709 A. Wykreślono: ROCKSTAR INC., Las Vegas, Stany Zjednoczone Ameryki; Wpisano: PepsiCo, Inc., Purchase, Stany
Zjednoczone Ameryki.
(111) 274924 A. Wykreślono: LOB SPÓŁKA AKCYJNA, Leszno,
Polska 410016340; Wpisano: ASSA ABLOY OPENING SOLUTIONS
POLAND SPÓŁKA AKCYJNA, Leszno, Polska 410016340.
(111) 275408 A. Wykreślono: OPTIMUM MARK SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
015837798; Wpisano: JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Kostrzyn, Polska 630303023.
(111) 277279 A. Wykreślono: HAWEŁKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polska 350522977; Wpisano: Bogdan Steinhoff, Kraków, Polska.
(111) 277868 A. Wykreślono: KROMER MICHAŁ GLOBALPHARM, Kielce, Polska 260754602; SOBOTA ANNA GLOBALPHARM,
Kielce, Polska 260750722; Wpisano: RH PLUS APTEKA SOBKÓW
W RYNKU MGR FARM. ANNA WALIGÓRSKA-BĄK, Sobków, Polska
260751271 .
(111) 277868 E. Wykreślono: Wspólne prawo ochronne.
(111) 281473 A. Wykreślono: STOWARZYSZENIE KULTURY
CHRZEŚCIJAŃSKIEJ IM. KSIĘDZA PIOTRA SKARGI, Kraków, Polska
357073726; Wpisano: FUNDACJA INSTYTUT NA RZECZ KULTURY
PRAWNEJ ORDO IURIS, Warszawa, Polska 146826296.
(111) 281473 D. Wykreślono: „Na mocy umowy z dnia 21
stycznia 2014 r. udzielono pełnej i wyłącznej licencji na używanie
znaku przez FUNDACJA INSTYTUT NA RZECZ KULTURY PRAWNEJ
ORDO IURIS, Warszawa na czas nieokreślony.”

(111) 268121 A. Wykreślono: MARTA LITWA, Kraków, Polska;
Wpisano: KRAKOWIAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polska 123236902.

(111) 281474 A. Wykreślono: STOWARZYSZENIE KULTURY
CHRZEŚCIJAŃSKIEJ IM. KSIĘDZA PIOTRA SKARGI, Kraków, Polska
357073726; Wpisano: FUNDACJA INSTYTUT NA RZECZ KULTURY
PRAWNEJ ORDO IURIS, Warszawa, Polska 146826296.

(111) 269080 A. Wykreślono: KLUZA PIOTR AUTO-MOTO-VIK, Wieliczka, Polska 356570351; Wpisano: INTER-BERG SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Bodzanów, Polska 123102478.

(111) 281474 D. Wykreślono: „Na mocy umowy z dnia 21
stycznia 2014 r. udzielono pełnej i wyłącznej licencji na używanie
znaku przez FUNDACJA INSTYTUT NA RZECZ KULTURY PRAWNEJ
ORDO IURIS, Warszawa na czas nieokreślony.”
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(111) 282073 A. Wykreślono: EMBRION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 142544678;
Wpisano: ARNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 147200624.
(111) 282445 A. Wykreślono: LOB SPÓŁKA AKCYJNA, Leszno,
Polska 410016340; Wpisano: ASSA ABLOY OPENING SOLUTIONS
POLAND SPÓŁKA AKCYJNA, Leszno, Polska 410016340.
(111) 283123 A. Wykreślono: LOB SPÓŁKA AKCYJNA, Leszno,
Polska 410016340; Wpisano: ASSA ABLOY OPENING SOLUTIONS
POLAND SPÓŁKA AKCYJNA, Leszno, Polska 410016340.
(111) 283259 A. Wykreślono: FIRMA PRODUKCYJNO-HANDLOWA BGTECH GRZEGORZ GRATA I FABRYKA PORCELANY TUŁOWICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
CYWILNA, Kraków, Polska 120146067; Wpisano: CREATIVE FACTORY
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Tułowice, Polska 362512047.
(111) 284792 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) 287141 A. Wykreślono: LOB SPÓŁKA AKCYJNA, Leszno,
Polska 410016340; Wpisano: ASSA ABLOY OPENING SOLUTIONS
POLAND SPÓŁKA AKCYJNA, Leszno, Polska 410016340.
(111) 287476 A. Wykreślono: ZENTIVA k.s., Praga, Czechy; Wpisano: SANOFI, Paryż, Francja.
(111) 287477 A. Wykreślono: ZENTIVA k.s., Praga, Czechy; Wpisano: SANOFI, Paryż, Francja.
(111) 287478 A. Wykreślono: ZENTIVA k.s., Praga, Czechy; Wpisano: SANOFI, Paryż, Francja.
(111) 287897 A. Wykreślono: LOTUS WARSZAWA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
142945957; Wpisano: BRITISH AUTOMOTIVE CENTRUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
010558496.
(111) 287898 A. Wykreślono: LOTUS WARSZAWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 142945957; Wpisano: BRITISH AUTOMOTIVE ŁÓDŹ SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź, Polska 141544239.
(111) 288030 A. Wykreślono: LIBRA PROPERTY DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 140757453; Wpisano: TD OFFICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice, Polska 140757453.
(111) 288599 A. Wykreślono: LOTUS WARSZAWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
142945957; Wpisano: BRITISH AUTOMOTIVE GDAŃSK SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk, Polska 140950204.
(111) 289264 A. Wykreślono: ANNA OSOWSKA, Warszawa,
Polska; Wpisano: OSOVSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 147219753.
(111) 289525 A. Wykreślono: OPTIMUM MARK SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
015837798; Wpisano: JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Kostrzyn, Polska 630303023.
(111) 291091 A. Wykreślono: LOB SPÓŁKA AKCYJNA, Leszno,
Polska 410016340; Wpisano: ASSA ABLOY OPENING SOLUTIONS
POLAND SPÓŁKA AKCYJNA, Leszno, Polska 410016340.
(111) 291722 A. Wykreślono: TOORANK POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Jasienica, Polska 070739216; Wpisano: MUNDIVIE SPÓŁKA
AKCYJNA, Jasienica, Polska 070739216.
(111) 291725 A. Wykreślono: TOORANK POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Jasienica, Polska 070739216; Wpisano: MUNDIVIE SPÓŁKA
AKCYJNA, Jasienica, Polska 070739216.
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(111) 292921 A. Wykreślono: TOORANK POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Jasienica, Polska 070739216; Wpisano: MUNDIVIE SPÓŁKA
AKCYJNA, Jasienica, Polska 070739216.
(111) 294169 A. Wykreślono: KAPTAN FOOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wolica, Polska 363471675;
Wpisano: KAPTAN FOOD SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wolica, Polska
363471675.
(111) 294338 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) 294377 D. Wpisano: „Na podstawie tytułu wykonawczego: Nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym Sądu Rejonowego Poznań– Stare Miasto w Poznaniu IX Wydział Gospodarczy
z dnia 28 grudnia 2018r., sygn. akt GNC 4917/18 zaopatrzonego
w klauzulę wykonalności z dnia 6 lutego 2020 r., Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy – Mokotowa w Warszawie
w toku postępowania egzekucyjnego prowadzonego pod sygnaturą akt: GKm 53/20 dokonał zajęcia prawa ochronnego na przedmiotowy znak towarowy na wniosek wierzyciela: Hirsch Group
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu”
(111) 294377 D. Wpisano: „Na podstawie tytułu wykonawczego: Nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym Sądu Rejonowego w Rzeszowie z dnia 16 kwietnia 2019 r., sygn. akt V GNc
1209/19 zaopatrzonego w klauzulę wykonalności z dnia 24 lipca
2019 r., Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy
– Mokotowa w Warszawie Marcin Osiczko w toku postępowania
egzekucyjnego prowadzonego pod sygnaturą akt: GKm 33/20 dokonał zajęcia prawa ochronnego na przedmiotowy znak towarowy
na wniosek wierzyciela: Park Handlowy Rzeszów „Studio CTP 1”
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
z siedzibą w Rzeszowie.”
(111) 295091 A. Wykreślono: EMBRION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 142544678;
Wpisano: ARNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 147200624.
(111) 296013 A. Wykreślono: KAMILA KAMYSZEK, PRZETWÓRSTWO MIĘSNE KAMILA KAMYSZEK, Przyczyna Górna, Polska
978069490; Wpisano: COLIUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Września, Polska 383879194.
(111) 296814 A. Wykreślono: TOORANK POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Jasienica, Polska 070739216; Wpisano: MUNDIVIE SPÓŁKA
AKCYJNA, Jasienica, Polska 070739216.
(111) 296999 A. Wykreślono: SAT TS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, Polska 365284658; Wpisano:
SAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań,
Polska 365284658.
(111) 298273 D. Wpisano: „Na podstawie tytułu wykonawczego: Bankowego tytułu egzekucyjnego z dnia 6 października2015
r., sygn. akt BTE nr 50145/2015/8 zaopatrzonego w klauzulę wykonalności z dnia 23listopada 2015 r. oraz postanowienia Sądu Rejonowego w Ostrołęce, Wydział V Gospodarczy z dnia 18 listopada
2015 r., sygn. akt V GCo 222/15, Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ostrowi Mazowieckiej Mariusz Chojnicki w toku postępowania egzekucyjnego prowadzonego pod sygnaturą akt: MCH
Km 135/16 dokonał zajęcia prawa ochronnego na przedmiotowy
znak towarowy na wniosek wierzyciela: Bank Polska Kasa Opieki
S.A. z siedzibą w Warszawie”.
(111) 298273 D. Wpisano: „Na podstawie tytułu wykonawczego: Bankowego tytułu egzekucyjnego z dnia 6 października2015 r.,
sygn. akt BTE nr 50145/2015/9 zaopatrzonego w klauzulę wykonalności z dnia 18listopada 2015 r. oraz postanowienia Sądu Rejono-
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wego w Ostrołęce,Wydział V Gospodarczy z dnia 16 listopada 2015
r., sygn. akt V GCo 221/15, Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ostrowi Mazowieckiej Mariusz Chojnicki w toku postępowania egzekucyjnego prowadzonego pod sygnaturą akt: MCH Km
136/16 dokonał zajęcia prawa ochronnego na przedmiotowy znak
towarowy na wniosek wierzyciela: Bank Polska Kasa Opieki S.A.
z siedzibą w Warszawie”.
(111) 298274 D. Wpisano: „Na podstawie tytułu wykonawczego: Bankowego tytułu egzekucyjnego z dnia 6 października2015
r., sygn. akt BTE nr 50145/2015/8 zaopatrzonego w klauzulę wykonalności z dnia 23listopada 2015 r. oraz postanowienia Sądu Rejonowego w Ostrołęce, Wydział V Gospodarczy z dnia 18 listopada
2015 r., sygn. akt V GCo 222/15, Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ostrowi Mazowieckiej Mariusz Chojnicki w toku postępowania egzekucyjnego prowadzonego pod sygnaturą akt: MCH
Km 135/16 dokonał zajęcia prawa ochronnego na przedmiotowy
znak towarowy na wniosek wierzyciela: Bank Polska Kasa Opieki
S.A. z siedzibą w Warszawie.”
(111) 298274 D. Wpisano: „Na podstawie tytułu wykonawczego: Bankowego tytułu egzekucyjnego z dnia 6 października2015 r.,
sygn. akt BTE nr 50145/2015/9 zaopatrzonego w klauzulę wykonalności z dnia 18listopada 2015 r. oraz postanowienia Sądu Rejonowego w Ostrołęce,Wydział V Gospodarczy z dnia 16 listopada 2015
r., sygn. akt V GCo 221/15, Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ostrowi Mazowieckiej Mariusz Chojnicki w toku postępowania egzekucyjnego prowadzonego pod sygnaturą akt: MCH Km
136/16 dokonał zajęcia prawa ochronnego na przedmiotowy znak
towarowy na wniosek wierzyciela: Bank Polska Kasa Opieki S.A.
z siedzibą w Warszawie”.
(111) 301601 A. Wykreślono: Rockstar, Inc. a Nevada corporation, Las Vegas, Stany Zjednoczone Ameryki; Wpisano: PepsiCo,
Inc., Purchase, Stany Zjednoczone Ameryki.
(111) 302714 A. Wykreślono: TOORANK POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Jasienica, Polska 070739216; Wpisano: MUNDIVIE SPÓŁKA
AKCYJNA, Jasienica, Polska 070739216.
(111) 302972 A. Wykreślono: STUDIO 7 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczecin, Polska 362644725; Wpisano: PATRYCJA PIOTROWSKA, Kobylanka, Polska.
(111) 303255 A. Wykreślono: CHMIELEWSKI ROBERT, DYSZYŃSKI MARCIN SHARESPACE SPÓŁKA CYWILNA, Warszawa, Polska
366523220; Wpisano: SHARESPACE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 381900949.
(111) 303267 A. Wykreślono: Thomson Reuters Global Resources Unlimited Company, Baar, Szwajcaria; Wpisano: Thomson
Reuters Global Resources Unlimited Company, Zug, Szwajcaria.
(111) 303267 A. Wykreślono: Thomson Reuters Global Resources Unlimited Company, Zug, Szwajcaria; Wpisano: Thomson
Reuters Enterprise Centre GmbH, Zug, Szwajcaria.
(111) 303301 D. Wpisano: „W dniu 4 czerwca 2014 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy
w Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn.
akt WA.XI.Ns-Rej.Za 8017/14/709) wpisano do Rejestru Zastawów
pod pozycją 2390523 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym
udzielonym na znak towarowy R-303301 w celu zabezpieczenia
wierzytelności przysługujących Citibank, N.A., London Branch
z siedzibą w Londynie, Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii
i Irlandii Północnej wobec Play 3GNS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie”.
(111) 303434 D. Wpisano: „Na podstawie tytułu wykonawczego: Bankowego tytułu egzekucyjnego z dnia 6 października2015
r., sygn. akt BTE nr 50145/2015/8 zaopatrzonego w klauzulę wykonalności z dnia 23listopada 2015 r. oraz postanowienia Sądu Rejonowego w Ostrołęce, Wydział V Gospodarczy z dnia 18 listopada
2015 r., sygn. akt V GCo 222/15, Komornik Sądowy przy Sądzie Re-
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jonowym w Ostrowi Mazowieckiej Mariusz Chojnicki w toku postępowania egzekucyjnego prowadzonego pod sygnaturą akt: MCH
Km 135/16 dokonał zajęcia prawa ochronnego na przedmiotowy
znak towarowy na wniosek wierzyciela: Bank Polska Kasa Opieki
S.A. z siedzibą w Warszawie”
(111) 303434 D. Wpisano: „Na podstawie tytułu wykonawczego: Bankowego tytułu egzekucyjnego z dnia 6 października2015
r., sygn. akt BTE nr 50145/2015/9 zaopatrzonego w klauzulę wykonalności z dnia 18listopada 2015 r. oraz postanowienia Sądu Rejonowego w Ostrołęce, Wydział V Gospodarczy z dnia 16 listopada
2015 r., sygn. akt V GCo 221/15, Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ostrowi Mazowieckiej Mariusz Chojnicki w toku postępowania egzekucyjnego prowadzonego pod sygnaturą akt: MCH
Km 136/16 dokonał zajęcia prawa ochronnego na przedmiotowy
znak towarowy na wniosek wierzyciela: Bank Polska Kasa Opieki
S.A. z siedzibą w Warszawie”.
(111) 305858 A. Wykreślono: TOORANK POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Jasienica, Polska 070739216; Wpisano: MUNDIVIE SPÓŁKA
AKCYJNA, Jasienica, Polska 070739216.
(111) 306583 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) 307366 A. Wykreślono: TRADEMARKS SOLUTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kryniczno, Polska 366159211; Wpisano: KRZYSZTOF GÓRNY,
Trzebnica, Polska.
(111) 307367 A. Wykreślono: TRADEMARKS SOLUTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kryniczno, Polska 366159211; Wpisano: KRZYSZTOF GÓRNY,
Trzebnica, Polska.
(111) 307368 A. Wykreślono: TRADEMARKS SOLUTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kryniczno, Polska 366159211; Wpisano: KRZYSZTOF GÓRNY,
Trzebnica, Polska.
(111) 307394 A. Wykreślono: FUNDACJA CALAMITA, Legnica,
Polska 022292801; Wpisano: FUNDACJA MAPA PASJI, Kraków, Polska 365694451; FUNDACJA CALAMITA, Legnica, Polska 022292801.
(111) 308065 A. Wykreślono: TOORANK POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Jasienica, Polska 070739216; Wpisano: MUNDIVIE SPÓŁKA
AKCYJNA, Jasienica, Polska 070739216.
(111) 310813 A. Wykreślono: GWW LADZIŃSKI, CMOCH
I WSPÓLNICY SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, Polska
145496595; Wpisano: JPK INSIGHT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 385069217.
(111) 311222 A. Wykreślono: TRADEMARKS SOLUTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kryniczno, Polska 366159211; Wpisano: KRZYSZTOF GÓRNY,
Trzebnica, Polska.
(111) 312601 D. Wpisano: „Na podstawie tytułu wykonawczego: Bankowego tytułu egzekucyjnego z dnia 6 października2015
r., sygn. akt BTE nr 50145/2015/8 zaopatrzonego w klauzulę wykonalności z dnia 23listopada 2015 r. oraz postanowienia Sądu Rejonowego w Ostrołęce, Wydział V Gospodarczy z dnia 18 listopada
2015 r., sygn. akt V GCo 222/15, Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ostrowi Mazowieckiej Mariusz Chojnicki w toku postępowania egzekucyjnego prowadzonego pod sygnaturą akt: MCH
Km 135/16 dokonał zajęcia prawa ochronnego na przedmiotowy
znak towarowy na wniosek wierzyciela: Bank Polska Kasa Opieki
S.A. z siedzibą w Warszawie”.
(111) 312601 D. Wpisano: „Na podstawie tytułu wykonawczego: Bankowego tytułu egzekucyjnego z dnia 6 października2015
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r., sygn. akt BTE nr 50145/2015/9 zaopatrzonego w klauzulę wykonalności z dnia 18listopada 2015 r. oraz postanowienia Sądu Rejonowego w Ostrołęce, Wydział V Gospodarczy z dnia 16 listopada
2015 r., sygn. akt V GCo 221/15, Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ostrowi Mazowieckiej Mariusz Chojnicki w toku postępowania egzekucyjnego prowadzonego pod sygnaturą akt: MCH
Km 136/16 dokonał zajęcia prawa ochronnego na przedmiotowy
znak towarowy na wniosek wierzyciela: Bank Polska Kasa Opieki
S.A. z siedzibą w Warszawie”.
(111) 314640 A. Wykreślono: TRADEMARKS SOLUTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kryniczno, Polska 366159211; Wpisano: KRZYSZTOF GÓRNY,
Trzebnica, Polska.
(111) 314925 A. Wykreślono: ALEKSANDRA GRODECKI, SILESIAN ABC, Gostyń, Polska 278109046; Wpisano: ABC Progress
KRZYSZTOF DANIKIEWICZ, Gliwice, Polska 384034257.
(111) 317136 A. Wykreślono: ROGER PUBLISHING SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
365578271; Wpisano: ROGER PUBLISHING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa,
Polska 365578271.
(111) 317137 A. Wykreślono: ROGER PUBLISHING SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
365578271; Wpisano: ROGER PUBLISHING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa,
Polska 365578271.
(111) 318437 A. Wykreślono: IGOR KACHNYI, Kraków, Polska;
Wpisano: Orisil-Pharm Ltd., Lwów, Ukraina.
(111) 321601 A. Wykreślono: PAWEŁ DAWIDIUK, PUNKT
SPRZEDAŻY DROBNOSTKA, Witnica, Polska 367650972; Wpisano:
HAP WIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Witnica, Polska 385253553.
(111) 321834 A. Wykreślono: TEEKANNE-POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kokotów, Polska
350546564; Wpisano: R. Seelig & Hille oHG, Düsseldorf, Niemcy.
(111) 325757 A. Wykreślono: TOORANK POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Jasienica, Polska 070739216; Wpisano: MUNDIVIE SPÓŁKA
AKCYJNA, Jasienica, Polska 070739216.
(111) 326419 A. Wykreślono: TOORANK POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Jasienica, Polska 070739216; Wpisano: MUNDIVIE SPÓŁKA
AKCYJNA, Jasienica, Polska 070739216.
(111) 327559 D. Dokonano wpisu: „Na mocy umowy licencyjnej z dnia 6 października 2020 r., udzielono pełnej i wyłącznej
licencji na używanie znaku towarowego przez DOBRY APTEKARZ
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zgorzelec, Polska na czas określony do 3 czerwca 2029 roku”.
(111) 328129 A. Wykreślono: STACJA SOPOT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sopot, Polska 383935834; Wpisano: STACJA SOPOT COLTEX CZAJA SPÓŁKA JAWNA, Sopot, Polska 383935834.
(111) 328188 A. Wykreślono: TOORANK POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Jasienica, Polska 070739216; Wpisano: MUNDIVIE SPÓŁKA
AKCYJNA, Jasienica, Polska 070739216.
(111) 329081 A. Wykreślono: TOMASZ ZAWADZKI, ORZEŁ
POLSKA TPM, Baniocha, Polska 361847188; Wpisano: BRACIA ZAWADZCY TOMASZ ZAWADZKI, Józefosław, Polska 361847188.
(111) 329082 A. Wykreślono: TOMASZ ZAWADZKI, ORZEŁ
POLSKA TPM, Baniocha, Polska 361847188; Wpisano: BRACIA ZAWADZCY TOMASZ ZAWADZKI, Józefosław, Polska 361847188.
(111) 329851 A. Wykreślono: IGOR LISHCHENKO, Żytomierz,
Ukraina; Wpisano: VOLODYMYR DIACHENKO, Żytomierz, Ukraina;
IGOR LISHCHENKO, Żytomierz, Ukraina.
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(111) 329856 A. Wykreślono: RED CARPET MEDIA GROUP
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska; Wpisano: Red Carpet Media Group Spółka Akcyjna, Warszawa,
Polska 142924369.
(111) 329857 A. Wykreślono: RED CARPET MEDIA GROUP
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska; Wpisano: Red Carpet Media Group Spółka Akcyjna, Warszawa,
Polska 142924369.

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) 1479684
(540) LEDERER-master of escapements (511) 14
(732) Creaditive AG, Sonnenbergstrasse 2 CH-6052 Hergiswil (CH)
(151) 2019 05 17
(441) 2019 08 19
(581) 2019 08 01

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) 1050708
(540) HYUNDAI iContact
(511) 9, 38
(732) HYUNDAI MOTOR COMPANY,
231, YANGJAE-DONG, SEOCHO-GU SEOUL 137-938 (KR)
(151) 2010 08 11
(441) 2010 12 06
(581) 2010 10 14
(111) 1207918
(540) BEAM Fortis
(511) 7
(732) Electrolux Home Products, Inc.,
10200 David Taylor Drive Charlotte NC 28262 (US)
(151) 2013 12 20
(441) 2014 08 18
(581) 2014 07 10
(111) 1406563
(531) CFE: 03.03.01, 26.01.03
(511) 12
(732) LANDTOURER AUTOMOBILE CO., LTD,
No. 1 Yuanquan Road, Shangrao Economic & Technological
Development ZoneJiangxi Province (CN)
(151) 2018 02 11
(441) 2018 07 02
(581) 2018 06 14
(111) 1434736
(540) DORA
(531) CFE: 27.05.01
(511) 34
(732) SUNRAY TRADING S.L.U,
Miguel de Cervantes E-28860 Paracuellos De Jarama (ES)
(151) 2018 06 08
(441) 2018 12 10
(581) 2018 11 22

