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WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO	Nr 6/2021

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

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

–
–
–
–
–

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

–
–
–
–
–
–
–

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

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

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

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

Patenty
Udzielone prawa
(od nr 237 101 do nr 237 149
oraz od nr 237 151 do nr 237 280)
w)

(72) JURGA JAN, Szczecin (PL); ŚNIEG MAREK, Szczecin (PL);
BŁAŻEJCZAK DARIUSZ, Szczecin (PL); SŁOWIK MAŁGORZATA,
Szczecin (PL); SŁOWIK WOJCIECH, Szczecin (PL)
(73) ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE, Szczecin (PL)
(54) Układ do sygnalizacji niewłaściwej dawki oprysku

część zgłoszenia będzie rozpatrywana jako zgłoszenie wzoru użytkowego

(B1) (11) 237117
(41) 2020 08 10
(51) A01M 7/00 (2006.01)
(21) 428733 (22)
2019 01 31

(B1) (11) 237244
(41) 2019 03 25
(51) A21D 2/38 (2006.01)
A23L 5/30 (2016.01)
A23L 7/10 (2016.01)
A23L 7/152 (2016.01)
(21) 422934 (22)
2017 09 23
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(72) JUSZCZYŃSKI JAN, Gliwice (PL); KURASZ EWELINA, Katowice (PL);
BELYAVSKIY VADIM, Katowice (PL)
(73) CENTRUM BADAWCZO-ROZWOJOWE GLOKOR SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gliwice (PL)
(54) Sposób wytwarzania pasty o wysokiej zawartości składników
odżywczych ze skiełkowanego ziarna
(B1) (11) 237103
(41) 2020 02 24
(51) A23B 4/12 (2006.01)
A23B 4/023 (2006.01)
A23B 4/22 (2006.01)
C12N 9/64 (2006.01)
(21) 426641 (22)
2018 08 13
(72) SZYMCZAK MARIUSZ, Goleniów (PL); FELISIAK KATARZYNA,
Szczecin (PL); SZYMCZAK BARBARA, Goleniów (PL);
TOKARCZYK GRZEGORZ, Szczecin (PL)
(73) ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE, Szczecin (PL)
(54) Sposób marynowania ryb morskich i słodkowodnych opornych
na marynowanie
(B1) (11) 237235
(41) 2019 08 12
(51) A23B 7/02 (2006.01)
F26B 3/04 (2006.01)
F26B 21/00 (2006.01)
(21) 424543 (22)
2018 02 09
(72) KLIKS JAROSŁAW, Kargowa (PL); KOŁODZIEJSKI MAREK,
Drzonków (PL)
(73) KOŁODZIEJSKI MAREK TON COLOR, Drzonków (PL)
(54) Sposób suszenia konwekcyjnego fermentowanej soi
(B1) (11) 237159
(41) 2019 07 29
(51) A23J 1/08 (2006.01)
A23B 5/04 (2006.01)
(21) 428388 (22)
2018 12 27
(72) MAKUCHOWSKA-FRYC JOANNA, Opole (PL)
(73) UNIWERSYTET OPOLSKI, Opole (PL)
(54) Sposób mechanicznej obróbki jaj, zwłaszcza drobiowych
(B1) (11) 237246
(41) 2019 06 17
(51) A23K 10/22 (2016.01)
A23K 10/30 (2016.01)
A23K 10/40 (2016.01)
A23K 20/142 (2016.01)
A23K 20/174 (2016.01)
A23K 50/00 (2016.01)
A61K 36/42 (2006.01)
(21) 423912 (22)
2017 12 15
(72) DUBAS JAN WIESŁAW, Jelenia Góra (PL);
WĘGOREK PAWEŁ, Poznań (PL); NIEMIEC PIOTR, Zielona Góra (PL);
ZAMOJSKA JOANNA, Poznań (PL); ARTYCH PAWEŁ, Łupsztych (PL);
DOMAŃSKA KAROLINA, Budziska (PL)
(73) KOCHAŃSKA-DUBAS JOLANTA WENA, Jelenia Góra (PL)
(54) Suplement diety dla zwierząt leśnych, zwłaszcza dzików
(B1) (11) 237247
(41) 2019 06 17
(51) A23K 10/30 (2016.01)
A23K 10/40 (2016.01)
A23K 20/142 (2016.01)
A23K 20/174 (2016.01)
A23K 50/00 (2016.01)
A61K 36/55 (2006.01)
A61K 36/42 (2006.01)
(21) 423913 (22)
2017 12 15
(72) DUBAS JAN WIESŁAW, Jelenia Góra (PL);
WĘGOREK PAWEŁ, Poznań (PL); NIEMIEC PIOTR, Zielona Góra (PL);
ZAMOJSKA JOANNA, Poznań (PL); ARTYCH PAWEŁ, Łupsztych (PL);
DOMAŃSKA KAROLINA, Budziska (PL)
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(73) KOCHAŃSKA-DUBAS JOLANTA WENA, Jelenia Góra (PL)
(54) Suplement diety dla zwierząt leśnych, zwłaszcza jeleni
(B1) (11) 237194
(41) 2019 01 28
(51) A23K 20/20 (2016.01)
A23K 50/75 (2016.01)
C01G 3/00 (2006.01)
(21) 422317 (22)
2017 07 22
(72) SAWOSZ-CHWALIBÓG EWA, Zgorzała (PL);
ŁUKASIEWICZ MONIKA, Warszawa (PL); NIEMIEC JAN, Warszawa (PL);
CHWALIBÓG ANDRZEJ, Zgorzała (PL); ŁOZICKI ANDRZEJ,
Warszawa (PL); JAWORSKI SŁAWOMIR, Okrężnica (PL);
WIERZBICKI MATEUSZ, Warszawa (PL); JANKOWSKI JAN, Olsztyn (PL);
KOCZYWĄS EWA, Warszawa (PL); JÓZEFIAK DAMIAN, Robakowo (PL)
(73) SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO
W WARSZAWIE, Warszawa (PL)
(54) Dodatek mineralny do paszy, sposób wytwarzania dodatku
do paszy oraz zastosowanie
(B1) (11) 237270
(41) 2019 01 02
(51) A23L 21/10 (2016.01)
A23L 21/12 (2016.01)
A23L 21/15 (2016.01)
(21) 425402 (22)
2018 04 27
(72) BERNAŚ EMILIA, Kraków (PL); TABASZEWSKA MAŁGORZATA,
Iwkowa (PL)
(73) UNIWERSYTET ROLNICZY IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA
W KRAKOWIE, Kraków (PL)
(54) Produkt spożywczy o zwiększonej zawartości składników bioaktywnych
(B1) (11) 237209
(41) 2020 01 02
(51) A23L 33/16 (2016.01)
A23K 20/20 (2016.01)
B82Y 40/00 (2011.01)
A61K 33/30 (2006.01)
A61P 3/02 (2006.01)
(21) 425971 (22)
2018 06 18
(72) KASZEWSKI JAROSŁAW, Warszawa (PL); GODLEWSKI MAREK,
Warszawa (PL); KIEŁBIK PAULA, Piotrków Trybunalski (PL);
SŁOŃSKA-ZIELONKA ANNA, Warszawa (PL); GODLEWSKI MICHAŁ,
Warszawa (PL)
(73) INSTYTUT FIZYKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK, Warszawa (PL)
(54) Sposób wytwarzania suplementu mikroelementów zawierających cynk oraz suplement wytworzony tym sposobem
(B1) (11) 237257
(41) 2018 02 12
(51) A23L 33/135 (2016.01)
A61K 35/741 (2015.01)
C12N 11/10 (2006.01)
A61K 9/14 (2006.01)
(21) 418242 (22)
2016 08 09
(72) KRAWCZYŃSKA WIOLETTA, Szczecin (PL);
FEDOROWICZ ALICJA, Pyrzyce (PL); MIZIELIŃSKA MAŁGORZATA,
Szczecin (PL); SOBECKA KATARZYNA, Szczecin (PL); STOBIŃSKA
MAGDALENA, Szczecin (PL); JAROSZ MICHAŁ, Szczecin (PL);
URBAŃSKI DAWID, Szczecin (PL); BARTKOWIAK ARTUR, Szczecin (PL)
(73) ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE, Szczecin (PL)
(54) Sposób wytwarzania proszkowego produktu zawierającego
immobilizowane bakterie
(B1) (11) 237145
(41) 2019 11 18
(51) A43B 7/08 (2006.01)
A43B 7/06 (2006.01)
(21) 430350 (22)
2019 06 24
(72) POŁEDNIK BERNARD, Lublin (PL); ZDYB AGATA, Lublin (PL);
POŁEDNIK ALEKSANDRA, Warszawa (PL)
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(73) POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin (PL)
(54) But klimatyzowany
(B1) (11) 237214
(41) 2020 05 18
(51) A44B 17/00 (2006.01)
A41H 37/04 (2006.01)
(21) 432095 (22)
2019 12 05
(72) KUCZMASZEWSKI JÓZEF, Lublin (PL); PIEŚKO PAWEŁ, Lublin (PL);
ZAGÓRSKI IRENEUSZ, Lublin (PL); LELEŃ MICHAŁ, Lublin (PL);
WARDA TOMASZ, Lublin (PL); ZAWADA-MICHAŁOWSKA
MAGDALENA, Dominów (PL)
(73) POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin (PL)
(54) Zatrzask elementów stałych z materiałem pokryciowym
(B1) (11) 237215
(41) 2020 05 18
(51) A44B 17/00 (2006.01)
A41H 37/04 (2006.01)
(21) 432096 (22)
2019 12 05
(72) KUCZMASZEWSKI JÓZEF, Lublin (PL); PIEŚKO PAWEŁ,
Lublin (PL); ZAGÓRSKI IRENEUSZ, Lublin (PL);
LELEŃ MICHAŁ, Lublin (PL); WARDA TOMASZ, Lublin (PL);
ZAWADA-MICHAŁOWSKA MAGDALENA, Dominów (PL)
(73) POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin (PL)
(54) Połączenie zatrzaskowe
(B1) (11) 237216
(41) 2020 05 18
(51) A44B 17/00 (2006.01)
A41H 37/04 (2006.01)
(21) 432097 (22)
2019 12 05
(72) KUCZMASZEWSKI JÓZEF, Lublin (PL); PIEŚKO PAWEŁ,
Lublin (PL); ZAGÓRSKI IRENEUSZ, Lublin (PL); LELEŃ MICHAŁ,
Lublin (PL); WARDA TOMASZ, Lublin (PL);
ZAWADA-MICHAŁOWSKA MAGDALENA, Dominów (PL)
(73) POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin (PL)
(54) Połączenie zatrzaskowe tulejowe
(B1) (11) 237177
(41) 2020 02 10
(51) A47C 7/54 (2006.01)
A47C 7/62 (2006.01)
A61G 5/10 (2006.01)
A63B 23/12 (2006.01)
(21) 426481 (22)
2018 07 31
(72) DEREJCZYK JAROSŁAW, Tychy (PL);
BRUD BARTOSZ, Modlnica (PL)
(73) REHA-BED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Czeladź (PL); DEREJCZYK JAROSŁAW
SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA LEKARSKA, Katowice (PL)
(54) Terapeutyczny fotel geriatryczny
(B1) (11) 237146
(41) 2019 10 07
(51) A61H 33/02 (2006.01)
B01F 3/04 (2006.01)
(21) 428647 (22)
2019 01 22
(72) POŁEDNIK BERNARD, Lublin (PL);
STĘPNIEWSKI WITOLD, Lublin (PL); WASĄG HENRYK, Lublin (PL)
(73) POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin (PL)
(54) Układ do wytwarzania cieczy z mikro lub nano-pęcherzykami
radonu
(B1) (11) 237182
(41) 2020 01 02
(51) A61K 9/06 (2006.01)
A61K 31/5377 (2006.01)
A61K 36/28 (2006.01)
A61P 31/02 (2006.01)
(21) 430791 (22)
2019 08 05
(30) u201811432
2018 11 21
UA

(72) PETROVYCH MARTYNYSHYN VOLODYMYR, Lwów (UA);
MYKHAILOVYCH HUNCHAK VASYL, Lwów (UA);
IVANOVYCH PANASENKO OLEKSANDR, Zaporoże (UA);
VOLODYMYROVYCH PARCHENKO VOLODYMYR, Zaporoże (UA);
OLEKSANDROVYCH SHCHERBYNA ROMAN, Zaporoże (UA)
(73) PETROVYCH MARTYNYSHYN VOLODYMYR, Lwów (UA);
MYKHAILOVYCH HUNCHAK VASYL, Lwów (UA);
IVANOVYCH PANASENKO OLEKSANDR, Zaporoże (UA);
VOLODYMYROVYCH PARCHENKO VOLODYMYR, Zaporoże (UA)
(54) Mazidło do leczenia chorób dermatologicznych
(B1) (11) 237234
(41) 2019 06 17
(51) A61K 31/445 (2006.01)
A61K 47/26 (2006.01)
A23L 2/60 (2006.01)
(21) 423720 (22)
2017 12 04
(72) PAWLACZYK AGNIESZKA, Wroniawy (PL);
OWCZAREK BARBARA, Sieradz (PL)
(73) MEDANA PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA, Sieradz (PL)
(54) Ciekła doustna kompozycja farmaceutyczna chlorowodorku
fenspirydu
(B1) (11) 237233
(41) 2019 06 03
(51) A61K 31/4045 (2006.01)
A61K 9/10 (2006.01)
(21) 423551 (22)
2017 11 23
(72) PULIT-PROCIAK JOLANTA, Kraków (PL); BANACH MARCIN,
Górka Stogniowska (PL)
(73) DUKEBOX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa (PL)
(54) Sposób otrzymywania zawiesiny zawierającej nanocząstki melatoniny
(B1) (11) 237102
(41) 2019 05 20
(51) A61K 31/4196 (2006.01)
A61K 36/53 (2006.01)
C07D 249/08 (2006.01)
A61P 31/10 (2006.01)
(21) 423480 (22)
2017 11 17
(72)	ADASZYŃSKA-SKWIRZYŃSKA MICHALINA, Warzymice (PL);
DZIĘCIOŁ MAŁGORZATA, Szczecin (PL)
(73) ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE, Szczecin (PL)
(54) Sposób wzmacniania skuteczności działania przeciwgrzybicznego flukonazolu i kompozycja farmaceutyczna o działaniu przeciwgrzybicznym
(B1) (11) 237183
(41) 2016 08 01
(51) A61K 36/28 (2006.01)
A61K 36/73 (2006.01)
A61P 9/00 (2006.01)
A61K 8/9783 (2017.01)
A23L 33/105 (2016.01)
C09B 61/00 (2006.01)
(21) 411034 (22)
2015 01 23
(72) LEMKE KRZYSZTOF, Gdynia (PL); KRZYCZKOWSKI WOJCIECH,
Józefosław (PL); OŁDAK ALICJA, Sławno (PL); WILANDT ARTUR,
Rzucewo (PL)
(73) BIOVICO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Gdynia (PL)
(54)	Ekstrakt oraz sposób ekstrakcji polifenoli
(B1) (11) 237188
(41) 2018 02 12
(51) A61K 36/61 (2006.01)
A61P 33/04 (2006.01)
(21) 419081 (22)
2016 10 12
(72)	HADAŚ EDWARD, Zalasewo (PL); DERDA MONIKA, Poznań (PL);
CHOLEWIŃSKI MARCIN, Poznań (PL)
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(73) UNIWERSYTET MEDYCZNY IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO
W POZNANIU, Poznań (PL)
(54) Środek do zastosowania w sposobie leczenia zakażeń rogówki
oka wywołanych przez pełzaki z rodzaju Acanthamoeba sp.
(B1) (11) 237206
(41) 2019 09 09
(51) A61K 36/185 (2006.01)
A61P 35/00 (2006.01)
(21) 424802 (22)
2018 03 08
(72) DUDKA JAROSŁAW, Lublin (PL); MATOSIUK DARIUSZ,
Lublin (PL); KORGA AGNIESZKA, Łuszczów Drugi (PL);
BAJ TOMASZ, Lublin (PL); OSTROWSKA MARTA, Lublin (PL);
IWAN MAGDALENA, Lublin (PL); SIENIAWSKA ELWIRA, Lublin (PL)
(73) UNIWERSYTET MEDYCZNY W LUBLINIE, Lublin (PL)
(54) Sposób otrzymywania ekstraktu z Cochlospermum angolense
o aktywności przeciwnowotworowej oraz zastosowanie ekstraktu
z Cochlospermum angolense w leczeniu szpiczaka
(B1) (11) 237242
(41) 2019 11 04
(51) A61K 38/08 (2006.01)
A61K 38/32 (2006.01)
A61P 17/02 (2006.01)
(21) 425351 (22)
2018 04 24
(72) RODZIEWICZ-MOTOWIDŁO SYLWIA, Rotmanka (PL);
PIKUŁA MICHAŁ, Gdańsk (PL); SAWICKA JUSTYNA, Gdańsk (PL);
ROGUJSKI PIOTR, Warszawa (PL); DEPTUŁA MILENA, Gdańsk (PL);
WARDOWSKA ANNA, Banino (PL); DZIERŻYŃSKA MARIA, Sopot (PL);
CZUPRYN ARTUR, Warszawa (PL); FILIPOWICZ NATALIA,
Gdańsk (PL); SOSNOWSKI PAWEŁ, Ruda (PL); SAS PIOTR, Gdynia (PL);
MIECZKOWSKA ALINA, Gdańsk (PL); MADANECKI PIOTR, Kowale (PL);
PIOTROWSKI ARKADIUSZ, Różyny (PL); MUCHA PIOTR, Tczew (PL);
SKOWRON PIOTR, Gdańsk (PL); JANUS ŁUKASZ, Poznań (PL);
SACHADYN PAWEŁ, Gdynia (PL)
(73) UNIWERSYTET GDAŃSKI, Gdańsk (PL);
GDAŃSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY, Gdańsk (PL);
POLITECHNIKA GDAŃSKA, 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) Peptyd RDKVYR lub jego farmaceutycznie dopuszczalna sól
do zastosowania w procesie regeneracji tkanki złożonej i gojenia
się ran u ssaków
(B1) (11) 237186
(41) 2017 02 13
(51) A61L 15/18 (2006.01)
A61L 15/32 (2006.01)
A61L 15/60 (2006.01)
(21) 413443 (22)
2015 08 06
(72) TYLISZCZAK BOŻENA, Kęty (PL); SOBCZAK-KUPIEC
AGNIESZKA, Myślenice (PL); BIALIK-WĄS KATARZYNA, Wadowice (PL)
(73) POLITECHNIKA KRAKOWSKA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI,
Kraków (PL)
(54) Sposób wytwarzania hydrożelu i hydrożel
(B1) (11) 237274
(41) 2020 03 09
(51) A61L 27/38 (2006.01)
A61L 27/24 (2006.01)
A61F 2/24 (2006.01)
(21) 426790 (22)
2018 08 27
(72) WILCZEK PIOTR, Jaworzno (PL); MAJOR ROMAN, Kraków (PL);
OSTROWSKI ROMAN, Warszawa (PL); STRZELEC MAREK,
Warszawa (PL); RYCYK ANTONI, Warszawa (PL)
(73) FUNDACJA ROZWOJU KARDIOCHIRURGII IM. PROFESORA
ZBIGNIEWA RELIGI, Zabrze (PL)
(54) Sposób decellularyzacji tkanek kolagenowych, zwłaszcza tkanek zastawki serca
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(B1) (11) 237195
(41) 2019 03 25
(51) A61M 1/10 (2006.01)
(21) 422913 (22)
2017 09 20
(72) KOZARSKI MACIEJ, Granica (PL); DAROWSKI MAREK,
Warszawa (PL); ZIELIŃSKI KRZYSZTOF, Warszawa (PL);
KOZARSKI ŁUKASZ, Granica (PL)
(73) INSTYTUT BIOCYBERNETYKI I INŻYNIERII BIOMEDYCZNEJ
IM. MACIEJA NAŁĘCZA POLSKIEJ AKADEMII NAUK, Warszawa (PL)
(54) Interfejs hybrydowy do badań pompy balonowej
(B1) (11) 237236
(41) 2017 04 24
(51) B01D 35/01 (2006.01)
B01D 27/08 (2006.01)
F02M 37/22 (2006.01)
(21) 419116 (22)
2016 10 14
(30) 14/885,081
2015 10 16
US
(72) STAMEY JR. WILLIE LUTHER, Kings Mountain (US);
ROLL MARK A., Bessemer City (US); RHYNE GREGORY K., Stanely (US)
(73) MANN+HUMMEL Filtration Technology US LLC, Gastonia (US)
(54) Sposób wytwarzania elementu filtrującego, element filtrujący,
i zespół filtrujący
(B1) (11) 237173
(41) 2020 08 10
(51) B01D 46/52 (2006.01)
B01D 53/04 (2006.01)
B01D 53/34 (2006.01)
B60H 3/06 (2006.01)
A61L 9/18 (2006.01)
A61L 9/014 (2006.01)
(21) 428796 (22)
2019 02 01
(72) DUDEK TOMASZ, Rzeszów (PL)
(73) DUDEK TOMASZ FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWOPRODUKCYJNA TIGER, Rzeszów (PL)
(54) Filtr powietrza do systemu wentylacyjno-klimatyzacyjnego
pojazdu silnikowego oraz sposób wytwarzania tego filtra i sposób
nadawania właściwości bakteriobójczych i grzybobójczych układowi
wentylacyjno-klimatyzacyjnemu tego pojazdu z wykorzystaniem
właściwości tego filtra
(B1) (11) 237180
(41) 2020 02 10
(51) B01D 53/62 (2006.01)
B01D 53/04 (2006.01)
C01B 32/50 (2017.01)
(21) 426469 (22)
2018 07 27
(72) WAWRZYŃCZAK DARIUSZ, Częstochowa (PL);
MAJCHRZAK-KUCĘBA IZABELA, Częstochowa (PL);
NOWAK WOJCIECH, Częstochowa (PL); BUDNER ZBIGNIEW,
Kędzierzyn-Koźle (PL); ZDEB JANUSZ, Orzesze (PL);
SMÓŁKA WOJCIECH, Trzebinia (PL); ZAJCHOWSKI ARTUR,
Sosnowiec (PL)
(73) TAURON WYTWARZANIE SPÓŁKA AKCYJNA, Jaworzno (PL)
(54) Dwustopniowy sposób wychwytu ditlenku węgla z gazów spalinowych metodą adsorpcyjną
(B1) (11) 237157
(41) 2020 08 10
(51) B01J 19/08 (2006.01)
B01J 19/24 (2006.01)
B01J 12/00 (2006.01)
B01J 14/00 (2006.01)
(21) 428710 (22)
2019 01 30
(72) SHTYKA OLEKSANDR, Łódź (PL); MANIECKI TOMASZ, Łódź (PL);
CZAJKA ZBIGNIEW, Łódź (PL)
(73) POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Łódź (PL)
(54) Przepływowy reaktor z membraną
(B1) (11) 237185
(41) 2016 11 07
(51) B01J 20/28 (2006.01)
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B01J 20/32 (2006.01)
G21F 9/12 (2006.01)
(21) 412194 (22)
2015 04 30
(72) ZHAO LIANG, Warszawa (PL);
CHMIELEWSKA-ŚMIETANKO DAGMARA, Warszawa (PL)
(73) INSTYTUT CHEMII I TECHNIKI JĄDROWEJ, Warszawa (PL)
(54)	Nieorganiczny wymieniacz jonowy typu „powłoka/rdzeń”
o właściwościach magnetycznych
(B1) (11) 237224
(41) 2020 07 27
(51) B05B 1/08 (2006.01)
F21V 29/63 (2015.01)
(21) 428598 (22)
2019 01 16
(72)	GIL PAWEŁ, Rzeszów (PL)
(73) POLITECHNIKA RZESZOWSKA IM. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA,
Rzeszów (PL)
(54)	Generator strugi syntetycznej oraz jego zastosowanie
(B1) (11) 237225
(41) 2020 07 27
(51) B05B 1/08 (2006.01)
B05B 1/30 (2006.01)
(21) 428619 (22)
2019 01 21
(72)	GIL PAWEŁ, Rzeszów (PL)
(73) POLITECHNIKA RZESZOWSKA IM. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA,
Rzeszów (PL)
(54)	Generator strugi syntetycznej z dyszą oraz sposób sterowania
procesem chłodzenia poprzez dyszę generatora strugi syntetycznej
(B1) (11) 237222
(41) 2020 06 15
(51) B05B 1/20 (2006.01)
F01D 25/12 (2006.01)
F02C 7/12 (2006.01)
(21) 428152 (22)
2018 12 13
(72) MARZEC KRZYSZTOF, Rzeszów (PL); KUCABA-PIĘTAL ANNA,
Rzeszów (PL)
(73) POLITECHNIKA RZESZOWSKA IM. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA,
Rzeszów (PL)
(54) Układ chłodzenia powierzchni połączonych ze sobą pod kątem
rozwartym
(B1) (11) 237280
(41) 2020 04 20
(51) B05C 3/00 (2006.01)
C23C 2/00 (2006.01)
C23F 3/00 (2006.01)
(21) 427366 (22)
2018 10 09
(72) KAWECKA DANUTA, Kraków (PL); WARZECHA MAREK,
Kraków (PL)
(73) DK INNOWACJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków (PL)
(54) Wanna trawialnicza z wymuszonym przepływem i sposób wymuszania przepływu czynnika trawiącego w wannie trawialniczej
(B1) (11) 237227
(41) 2020 08 10
(51) B08B 3/02 (2006.01)
B08B 5/00 (2006.01)
B60S 3/06 (2006.01)
(21) 428823 (22)
2019 02 06
(72)	GIL PAWEŁ, Rzeszów (PL); SZEWCZYK MARIUSZ, Rzeszów (PL);
SMUSZ ROBERT, Rzeszów (PL); FLOREK URSZULA, Wiązownica (PL)
(73) POLITECHNIKA RZESZOWSKA IM. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA,
Rzeszów (PL); FLOR-SPED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wiązownica (PL)
(54) Urządzenie do oczyszczania obiektów ruchomych, zwłaszcza
do osuszania lub odladzania oraz sposób sterowania tym urządzeniem
(B1) (11) 237152
(41) 2019 11 04
(51) B23B 39/00 (2006.01)
E21B 7/02 (2006.01)
(21) 425401 (22)
2018 04 27

(72) MARKOWSKA GRAŻYNA, Poniatowa (PL);
MARKOWSKI PAWEŁ, Poniatowa (PL)
(73) MARKOWSKA GRAŻYNA MARKSPAW, Poniatowa (PL)
(54) Układ zespołu sterowania i obróbki profili metalowych oraz
sposób obróbki profili metalowych
(B1) (11) 237153
(41) 2019 11 18
(51) B23K 26/342 (2014.01)
(21) 425545 (22)
2018 05 15
(72) PACZKOWSKA MARTA, Poznań (PL)
(73) POLITECHNIKA POZNAŃSKA, Poznań (PL)
(54) Sposób laserowej obróbki cieplnej elementu z żeliwa płatkowego
(B1) (11) 237253
(41) 2020 05 04
(51) B23K 37/04 (2006.01)
(21) 427597 (22)
2018 10 30
(72) PIOTROWSKI ANDRZEJ, Łączki Jagiellońskie (PL);
PIOTROWSKI LESZEK, Węglówka (PL); PIOTROWSKI GRZEGORZ,
Łęki Strzyżowskie (PL); SOBOLEWSKI BARTŁOMIEJ, Rzeszów (PL)
(73) PIOTROWSKI JANUSZ GALKOM-TECH FIRMA
PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWA, Łęki Strzyżowskie (PL)
(54) Przyrząd spawalniczy
(B1) (11) 237264
(41) 2018 07 02
(51) B23Q 16/06 (2006.01)
(21) 420058 (22)
2016 12 30
(72) FRĄCKOWIAK PIOTR, Jarocin (PL); WOJTKO KAMIL,
Stare Bojanowo (PL)
(73) POLITECHNIKA POZNAŃSKA, Poznań (PL)
(54) Stół obrotowy
(B1) (11) 237265
(41) 2018 07 02
(51) B23Q 16/06 (2006.01)
(21) 420059 (22)
2016 12 30
(72) FRĄCKOWIAK PIOTR, Jarocin (PL); WOJTKO KAMIL,
Stare Bojanowo (PL)
(73) POLITECHNIKA POZNAŃSKA, Poznań (PL)
(54) Stół obrotowy
(B1) (11) 237266
(41) 2018 07 02
(51) B23Q 16/06 (2006.01)
(21) 420060 (22)
2016 12 30
(72) FRĄCKOWIAK PIOTR, Jarocin (PL); WOJTKO KAMIL,
Stare Bojanowo (PL)
(73) POLITECHNIKA POZNAŃSKA, Poznań (PL)
(54) Stół obrotowy
(B1) (11) 237160
(41) 2020 06 01
(51) B24B 21/02 (2006.01)
(21) 427839 (22)
2018 11 21
(72) KACALAK WOJCIECH, Koszalin (PL); TANDECKA KATARZYNA,
Koszalin (PL); BUDNIAK ZBIGNIEW, Koszalin (PL)
(73) POLITECHNIKA KOSZALIŃSKA, Koszalin (PL)
(54) Zespół głowic trójstrefowego mikrowygładzania przedmiotów
obrotowych foliami ściernymi
(B1) (11) 237147
(41) 2020 04 20
(51) B24B 39/00 (2006.01)
B23P 9/04 (2006.01)
(21) 432196 (22)
2019 12 12
(72) FERDYNUS MIROSŁAW, Lublin (PL)
(73) POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin (PL)
(54) Przyrząd do nagniatania wielu wgłębień na powierzchniach
bocznych profili o przekroju prostokątnym
(B1) (11) 237192
(41) 2018 02 12
(51) B29C 48/36 (2019.01)
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B29C 48/395 (2019.01)
B29C 48/475 (2019.01)
B29C 48/505 (2019.01)
B29B 7/38 (2006.01)
B29B 7/42 (2006.01)
B29C 45/46 (2006.01)
B29C 45/53 (2006.01)
B29C 45/54 (2006.01)
422115 (22)
2017 07 04
SIKORA JANUSZ, Dys (PL); HAJEK JAROSLAV, Praga (CZ)
POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin (PL)
Wytłaczarka ślimakowa

(B1) (11) 237193
(41) 2018 02 12
(51) B29C 48/36 (2019.01)
B29C 48/395 (2019.01)
B29C 48/475 (2019.01)
B29C 48/505 (2019.01)
B29B 7/38 (2006.01)
B29B 7/42 (2006.01)
B29C 45/46 (2006.01)
B29C 45/53 (2006.01)
B29C 45/54 (2006.01)
(21) 422116 (22)
2017 07 04
(72) SIKORA JANUSZ, Dys (PL); HAJEK JAROSLAV, Praga (CZ)
(73) POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin (PL)
(54) Wytłaczarka ślimakowa do tworzyw polimerowych
(B1) (11) 237256
(41) 2017 09 11
(51) B32B 37/14 (2006.01)
G01N 25/72 (2006.01)
(21) 416452 (22)
2016 03 10
(72) PASTUSZAK PRZEMYSŁAW, Chełm (PL)
(73) POLITECHNIKA KRAKOWSKA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI,
Kraków (PL)
(54) Sposób kwantyfikacji uszkodzeń w kompozytach warstwowych
oraz konstrukcja i sposób wytwarzania wzorca
(B1) (11) 237279
(41) 2020 02 24
(51) B41M 1/28 (2006.01)
B41M 1/40 (2006.01)
(62) 408886
(21) 432058 (22)
2014 07 16
(72) FURMAN ANDRZEJ, Brzesko (PL); PŁACHTA SŁAWOMIR,
Brzesko (PL)
(73) CAN-PACK SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków (PL)
(54) Sposób wykonania nadruku na wieczku puszki
(B1) (11) 237164
(41) 2020 08 24
(51) B60L 53/16 (2019.01)
H01R 13/629 (2006.01)
(21) 428994 (22)
2019 02 21
(72) WIECZOREK MACIEJ, Warszawa (PL); JEFIMOWSKI
WŁODZIMIERZ, Lublin (PL); NIKITENKO ANATOLII, Warszawa (PL)
(73) POLITECHNIKA WARSZAWSKA, Warszawa (PL)
(54)	Gniazdo, wtyczka, stacja ładowania oraz pakiet zasobników
energii
(B1) (11) 237162
(41) 2020 07 27
(51) B60M 1/26 (2006.01)
(21) 428612 (22)
2019 01 18
(72) MACIOŁEK TADEUSZ, Podkowa Leśna (PL); LEWANDOWSKI
MIROSŁAW, Warszawa (PL); SZELĄG ADAM, Warszawa (PL)
(73) POLITECHNIKA WARSZAWSKA, Warszawa (PL)
(54) Urządzenie naprężające do sieci trakcyjnej
(B1) (11) 237163
(41) 2020 08 24
(51) B60M 1/26 (2006.01)
(21) 428860 (22)
2019 02 10
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(72) MACIOŁEK TADEUSZ, Podkowa Leśna (PL); SZELĄG ADAM,
Warszawa (PL)
(73) POLITECHNIKA WARSZAWSKA, Warszawa (PL)
(54) Pneumatyczne urządzenie naprężające sieci trakcyjnej
(B1) (11) 237272
(41) 2018 03 26
(51) B61L 1/02 (2006.01)
B61L 25/02 (2006.01)
G01D 5/20 (2006.01)
(21) 418759 (22)
2016 09 19
(72) BUŁAWA MARIUSZ, Sopot (PL); STOLC HENRYK, Gdańsk (PL)
(73) VOESTALPINE SIGNALING POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sopot (PL)
(54) Sposób i układ do strojenia czujników indukcyjnych do wykrywania obecności kół taboru szynowego
(B1) (11) 237151
(41) 2018 07 16
(51) B62D 63/06 (2006.01)
B60P 3/14 (2006.01)
(21) 424421 (22)
2018 01 30
(72) KOSIŃSKI ROBERT, Komarówka (PL)
(73) RECAERUS LTD, Londyn (GB)
(54) Zestaw transportowy, zwłaszcza znaków drogowych
(B1)
(51)
(21)
(72)
(73)
(54)

(11) 237278
(41) 2020 02 24
B65D 17/34 (2006.01)
426700 (22)
2018 08 17
KOKOSZKA PAWEŁ, Kraków (PL)
CAN-PACK SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków (PL)
Metalowe wieczko puszki napojowej

(B1) (11) 237251
(41) 2019 11 18
(51) B65D 43/02 (2006.01)
B65D 43/08 (2006.01)
B65D 53/02 (2006.01)
(21) 425463 (22)
2018 05 07
(72) LEWANDOWSKI DARIUSZ, Warszawa (PL)
(73) REEND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Krzemieniewo (PL)
(54) Zespół połączenia korpusu pojemnika z pokrywką zwłaszcza
na napoje pod ciśnieniem oraz preforma do wytwarzania korpusu
tego pojemnika
(B1) (11) 237260
(41) 2018 06 18
(51) B82Y 20/00 (2011.01)
H01L 33/00 (2010.01)
(21) 419727 (22)
2016 12 07
(72) JAROSZ DAWID, Warszawa (PL); PIENIĄŻEK AGNIESZKA,
Warszawa (PL); TEISSEYRE HENRYK, Warszawa (PL);
KOZANECKI ADRIAN, Warszawa (PL); KOWALSKI BOGDAN J.,
Warszawa (PL); WITKOWSKI BARTŁOMIEJ, Warszawa (PL);
GODLEWSKI MAREK, Warszawa (PL)
(73) INSTYTUT FIZYKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK, Warszawa (PL)
(54) Sposób wytwarzania nanostruktur kwantowych/heterostruktur
oraz trójskładnikowych związków ZnMgO na podłożach zawierających nanostruktury
(B1) (11) 237189
(41) 2018 06 18
(51) C01B 21/40 (2006.01)
C01B 21/38 (2006.01)
C01B 21/32 (2006.01)
C01B 13/11 (2006.01)
B01J 19/08 (2006.01)
(21) 419717 (22)
2016 12 07
(72) WROCŁAWSKI ZBIGNIEW, Łódź (PL); KACZMAREK ŁUKASZ,
Łódź (PL); STEGLIŃSKI MARIUSZ, Rąbień (PL); WILCZEK MICHAŁ,
Łódź (PL); DARNIKOWSKI DANIEL, Łódź (PL); JARZĘBOWSKI
JANUSZ, Łódź (PL)
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(73) POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Łódź (PL)
(54) Urządzenie do ciągłego wytwarzania kwasu azotowego
(B1) (11) 237111
(41) 2018 09 10
(51) C01B 21/064 (2006.01)
C01B 35/00 (2006.01)
B32B 5/18 (2006.01)
B32B 5/16 (2006.01)
(21) 420764 (22)
2017 03 08
(72) MIJOWSKA EWA, Szczecin (PL); DUDZIAK MATEUSZ,
Szczecin (PL); JĘDRZEJCZAK-SILICKA MAGDALENA, Szczecin (PL)
(73) ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE, Szczecin (PL)
(54) Sposób funkcjonalizacji eksfoliowanego heksagonalnego azotku boru
(B1) (11) 237101
(41) 2018 05 07
(51) C01B 32/00 (2017.01)
B01J 20/20 (2006.01)
B01J 20/28 (2006.01)
(21) 419332 (22)
2016 11 03
(72) SIBERA DANIEL, Szczecin (PL); NARKIEWICZ URSZULA,
Szczecin (PL); MICHAŁKIEWICZ BEATA, Szczecin (PL);
MORAWSKI WALDEMAR ANTONI, Szczecin (PL); WRÓBEL RAFAŁ,
Szczecin (PL)
(73) ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE, Szczecin (PL)
(54) Sposób wytwarzania mikroporowatych materiałów węglowych
do adsorpcji CO2
(B1) (11) 237166
(41) 2020 10 05
(51) C04B 14/22 (2006.01)
C04B 7/06 (2006.01)
(21) 429495 (22)
2019 04 02
(72) SZEWCZENKO WIKTOR, Płock (PL)
(73) POLITECHNIKA WARSZAWSKA, Warszawa (PL)
(54) Zastosowanie proszku szkła odpadowego
(B1) (11) 237204
(41) 2018 12 03
(51) C04B 41/48 (2006.01)
C08K 13/02 (2006.01)
(21) 425183 (22)
2018 04 11
(72) SADOWSKI ŁUKASZ, Wałbrzych (PL);
CHOWANIEC AGNIESZKA, Pichorowice (PL)
(73) POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław (PL)
(54) Środek do wykonywania powłok na bazie żywicy epoksydowej
oraz jego zastosowanie
(B1) (11) 237167
(41) 2020 10 05
(51) C04B 103/61 (2006.01)
C04B 7/42 (2006.01)
(21) 429525 (22)
2019 04 04
(72) SZEWCZENKO WIKTOR, Płock (PL)
(73) POLITECHNIKA WARSZAWSKA, Warszawa (PL)
(54) Zastosowanie szkła wodnego
(B1) (11) 237110
(41) 2020 08 24
(51) C07C 5/22 (2006.01)
C07C 5/25 (2006.01)
C07C 5/29 (2006.01)
C07C 13/04 (2006.01)
B01J 21/04 (2006.01)
B01J 21/06 (2006.01)
(21) 428872 (22)
2019 02 12
(72) WRÓBLEWSKA AGNIESZKA, Szczecin (PL); MIĄDLICKI PIOTR,
Szczecin (PL)
(73) ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE, Szczecin (PL)
(54) Sposób izomeryzacji alfa-pinenu w obecności katalizatora

(B1) (11) 237154
(41) 2018 05 21
(51) C07C 43/225 (2006.01)
C09K 11/06 (2006.01)
C09K 19/32 (2006.01)
H01L 51/05 (2006.01)
H01L 51/30 (2006.01)
H01L 51/42 (2006.01)
H01L 51/46 (2006.01)
H01L 51/50 (2006.01)
H01L 51/54 (2006.01)
(21) 419490 (22)
2016 11 17
(72) ZYCH DAWID, Tarnowskie Góry (PL); MATUSSEK MAREK,
Chorzów (PL); KROMPIEC STANISŁAW, Gliwice (PL); POŻOGA
KRYSTIAN, Rzepin Pierwszy (PL); KURPANIK ANETA, Rybnik (PL)
(73) UNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH, Katowice (PL)
(54) Pochodne antracenu w postaci 9-alkoksy-10-bromoantracenów
oraz sposób ich otrzymywania
(B1) (11) 237277
(41) 2020 01 13
(51) C07C 51/493 (2006.01)
C07C 67/28 (2006.01)
(21) 426226 (22)
2018 07 06
(72) DUŻY SEBASTIAN, Lędziny (PL); KWAŚNIAK WOJCIECH,
Ligota (PL)
(73) SKOTAN SPÓŁKA AKCYJNA, Chorzów (PL)
(54) Dwustopniowy sposób oddzielania alkoholu z mieszaniny poreakcyjnej uzyskiwanej w reakcji transestryfikacji estrów wyższych
kwasów tłuszczowych oraz moduł wyparny do jego realizacji
(B1) (11) 237268
(41) 2020 06 01
(51) C07C 209/20 (2006.01)
A01N 37/16 (2006.01)
A01N 33/12 (2006.01)
A01P 13/00 (2006.01)
(21) 427819 (22)
2018 11 19
(72) PERNAK JULIUSZ, Poznań (PL); KACZMAREK DAMIAN
KRYSTIAN, Izabelin (PL); KOT MARIUSZ, Poznań (PL);
MARCINKOWSKA KATARZYNA, Mosina (PL); KACZMAREK JOANNA,
Opalenica (PL)
(73) POLITECHNIKA POZNAŃSKA, Poznań (PL)
(54) Pary jonowe (4-chloro-2-X-fenoksy)octanu z L-proliną, L-histydyną i L-arginianem metylu, sposób otrzymywania oraz zastosowanie
jako herbicyd
(B1) (11) 237205
(41) 2019 08 26
(51) C07D 209/48 (2006.01)
C07C 39/08 (2006.01)
C07C 39/10 (2006.01)
C07C 211/46 (2006.01)
(21) 424599 (22)
2018 02 14
(72) POTRZEBOWSKI MAREK J., Łódź (PL); KOSTRZEWA MACIEJ,
Łódź (PL); DUDEK MARTA, Warszawa (PL)
(73) CENTRUM BADAŃ MOLEKULARNYCH
I MAKROMOLEKULARNYCH POLSKIEJ AKADEMII NAUK, Łódź (PL)
(54) Sposób wytwarzania kokryształów apremilastu z pochodnymi
benzenu
(B1) (11) 237226
(41) 2020 08 10
(51) C07D 215/26 (2006.01)
C07D 215/20 (2006.01)
C07D 221/10 (2006.01)
(21) 428704 (22)
2019 01 28
(72)	NYCZ JACEK, Chorzów (PL); WANTULOK JAKUB, Wisła (PL)
(73) UNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH, Katowice (PL)
(54)	Hydroksydialdehydy pochodne 8-hydroksychinoliny lub jej analogu benzo[h]chinolino-10-olu oraz sposób ich otrzymywania
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(B1) (11) 237112
(41) 2019 02 11
(51) C07D 295/088 (2006.01)
C07D 295/08 (2006.01)
C07C 35/29 (2006.01)
(21) 422398 (22)
2017 07 31
(72) JANUS EWA, Goleniów (PL); GANO MARCIN, Leszno (PL)
(73) ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE, Szczecin (PL)
(54) Chiralna sól pirolidyniowa z fragmentem naturalnego terpenu
i sposób wytwarzania chiralnej soli pirolidyniowej z fragmentem
naturalnego terpenu
(B1) (11) 237113
(41) 2019 02 11
(51) C07D 295/088 (2006.01)
C07D 295/08 (2006.01)
C07C 35/29 (2006.01)
(21) 422399 (22)
2017 07 31
(72) JANUS EWA, Goleniów (PL); GANO MARCIN, Leszno (PL)
(73) ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE, Szczecin (PL)
(54) Chiralne sole pirolidyniowe z fragmentem naturalnego terpenu
i sposób wytwarzania chiralnych soli pirolidyniowych z fragmentem
naturalnego terpenu
(B1) (11) 237108
(41) 2019 09 09
(51) C07D 301/04 (2006.01)
C07D 303/04 (2006.01)
B01J 29/89 (2006.01)
(21) 424690 (22)
2018 02 27
(72) WRÓBLEWSKA AGNIESZKA, Szczecin (PL); MIĄDLICKI KAROL,
Szczecin (PL); KŁOSIN DOMINIKA, Gryfino (PL)
(73) ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE, Szczecin (PL)
(54) Sposób utleniania alfa-pinenu
(B1) (11) 237107
(41) 2019 06 03
(51) C07D 301/12 (2006.01)
C07D 303/04 (2006.01)
B01J 21/12 (2006.01)
(21) 423547 (22)
2017 11 23
(72) WRÓBLEWSKA AGNIESZKA, Szczecin (PL); MIĄDLICKI PIOTR,
Szczecin (PL); MALKO MARIUSZ WŁADYSŁAW, Gryfino (PL);
CZECH ZBIGNIEW, Dobra Szczecińska (PL); ANTOSIK ADRIAN
KRZYSZTOF, Tanowo (PL); WILPISZEWSKA KATARZYNA, Szczecin (PL)
(73) ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE, Szczecin (PL)
(54) Sposób utleniania limonenu
(B1) (11) 237116
(41) 2019 04 08
(51) C07D 301/19 (2006.01)
C07D 303/04 (2006.01)
B01J 21/18 (2006.01)
(21) 423067 (22)
2017 10 05
(72) WRÓBLEWSKA AGNIESZKA, Szczecin (PL); MICHALKIEWICZ
BEATA, Szczecin (PL); MAKUCH EDYTA, Czaplinek (PL);
MORAWSKI ANTONI WALDEMAR, Szczecin (PL)
(73) ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE, Szczecin (PL)
(54) Sposób utleniania limonenu za pomocą wodoronadtlenku
t-butylu
(B1) (11) 237109
(41) 2020 06 15
(51) C07D 301/19 (2006.01)
C07D 303/04 (2006.01)
(21) 428156 (22)
2018 12 13
(72) MUSIK MARLENA, Szczecin (PL); MILCHERT EUGENIUSZ,
Szczecin (PL); MAKUCH EDYTA, Szczecin (PL)
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(73) ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE, Szczecin (PL)
(54) Sposób epoksydowania oleju lnianego za pomocą kwasu nadoctowego
(B1) (11) 237120
(41) 2020 02 24
(51) C07D 307/46 (2006.01)
C12P 17/04 (2006.01)
C12R 1/645 (2006.01)
(21) 426756 (22)
2018 08 23
(72)	ŁUŻNY MATEUSZ, Wrocław (PL); KOZŁOWSKA EWA,
Wrocław (PL); DYMARSKA MONIKA, Wrocław (PL);
KOSTRZEWA-SUSŁOW EDYTA, Wrocław (PL); JANECZKO TOMASZ,
Wrocław (PL)
(73) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU, Wrocław (PL)
(54) Sposób wytwarzania 3-(furan-2’’-ylo)-1-(2’-hydroksyfenylo)-propan-1-onu
(B1) (11) 237121
(41) 2020 02 24
(51) C07D 307/46 (2006.01)
C12P 17/04 (2006.01)
C12R 1/865 (2006.01)
(21) 426757 (22)
2018 08 23
(72)	ŁUŻNY MATEUSZ, Wrocław (PL); KOZŁOWSKA EWA,
Wrocław (PL); DYMARSKA MONIKA, Wrocław (PL);
KOSTRZEWA-SUSŁOW EDYTA, Wrocław (PL); JANECZKO TOMASZ,
Wrocław (PL)
(73) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU, Wrocław (PL)
(54) Sposób wytwarzania 3-(furan-2’’-ylo)-1-(2’-hydroksyfenylo)-propan-1-onu
(B1) (11) 237122
(41) 2020 02 24
(51) C07D 307/46 (2006.01)
C12P 17/04 (2006.01)
C12R 1/645 (2006.01)
(21) 426758 (22)
2018 08 23
(72)	ŁUŻNY MATEUSZ, Wrocław (PL); KOZŁOWSKA EWA, Wrocław (PL);
DYMARSKA MONIKA, Wrocław (PL); KOSTRZEWA-SUSŁOW EDYTA,
Wrocław (PL); JANECZKO TOMASZ, Wrocław (PL)
(73) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU, Wrocław (PL)
(54) Sposób wytwarzania 3-(furan-2’’-ylo)-1-(2’-hydroksyfenylo)-propan-1-onu
(B1) (11) 237123
(41) 2020 02 24
(51) C07D 307/46 (2006.01)
C12P 17/04 (2006.01)
C12R 1/645 (2006.01)
(21) 426759 (22)
2018 08 23
(72)	ŁUŻNY MATEUSZ, Wrocław (PL); KOZŁOWSKA EWA,
Wrocław (PL); POPŁOŃSKI JAROSŁAW, Szklarska Poręba (PL);
DYMARSKA MONIKA, Wrocław (PL); KOSTRZEWA-SUSŁOW EDYTA,
Wrocław (PL); JANECZKO TOMASZ, Wrocław (PL)
(73) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU, Wrocław (PL)
(54) 3-(furan-2”-ylo)-1-(4’-hydroksyfenylo)-propan-1-on i sposób
wytwarzania 3-(furan-2”-ylo)-1-(4’-hydroksyfenylo)-propan-1-onu
(B1) (11) 237141
(41) 2020 02 24
(51) C07D 307/46 (2006.01)
C12P 17/04 (2006.01)
C12R 1/645 (2006.01)
(21) 426767 (22)
2018 08 23
(72)	ŁUŻNY MATEUSZ, Wrocław (PL); KOZŁOWSKA EWA,
Wrocław (PL); POPŁOŃSKI JAROSŁAW, Szklarska Poręba (PL);
DYMARSKA MONIKA, Wrocław (PL); KOSTRZEWA-SUSŁOW EDYTA,
Wrocław (PL); JANECZKO TOMASZ, Wrocław (PL)
(73) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU, Wrocław (PL)
(54) Sposób wytwarzania 3-(furan-2”-ylo)-1-(2’-hydroksyfenylo)-propan-1-onu
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(B1) (11) 237142
(41) 2020 02 24
(51) C07D 307/46 (2006.01)
C12P 17/04 (2006.01)
C12R 1/72 (2006.01)
(21) 426768 (22)
2018 08 23
(72)	ŁUŻNY MATEUSZ, Wrocław (PL); KOZŁOWSKA EWA,
Wrocław (PL); DYMARSKA MONIKA, Wrocław (PL);
KOSTRZEWA-SUSŁOW EDYTA, Wrocław (PL); JANECZKO TOMASZ,
Wrocław (PL)
(73) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU, Wrocław (PL)
(54) Sposób wytwarzania 3-(furan-2”-ylo)-1-(2’-hydroksyfenylo)-propan-1-onu
(B1) (11) 237149
(41) 2020 01 13
(51) C07D 307/94 (2006.01)
C07D 307/88 (2006.01)
C09K 11/06 (2006.01)
G01N 21/64 (2006.01)
(21) 426260 (22)
2018 07 09
(72) KARPIUK JERZY, Marianów (PL); GAWRYŚ PAWEŁ, Dębica (PL);
KARPIUK ELENA, Marianów (PL)
(73) INSTYTUT FIZYKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK, Warszawa (PL)
(54)	Nowe spirocykliczne pochodne ftalidu, sposób ich wytwarzania
oraz zastosowanie jako fluorescencyjnych sensorów i sond polarności otoczenia
(B1) (11) 237106
(41) 2018 10 22
(51) C07D 311/64 (2006.01)
C07D 311/30 (2006.01)
(21) 421332 (22)
2017 04 19
(72) KOWALEWSKA MONIKA, Szczecin (PL); KWIECIEŃ HALINA,
Szczecin (PL); HUZAR ELŻBIETA, Szczecin (PL); WODNICKA ALICJA,
Szczecin (PL)
(73) ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE, Szczecin (PL)
(54) Sposób wytwarzania chroman-2-onów oraz zastosowanie chroman-2-onów
(B1) (11) 237263
(41) 2018 12 03
(51) C07D 407/02 (2006.01)
C07D 239/94 (2006.01)
A61P 35/00 (2006.01)
(21) 421716 (22)
2017 05 26
(72) MULARSKI JACEK, Katowice (PL); MALARZ KATARZYNA,
Bielsko-Biała (PL); MUSIOŁ ROBERT, Będzin (PL)
(73) UNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH, Katowice (PL)
(54) Pochodna chinazoliny i jej zastosowanie
(B1) (11) 237130
(41) 2019 03 25
(51) C07H 17/07 (2006.01)
C12P 19/60 (2006.01)
C12R 1/645 (2006.01)
(21) 422812 (22)
2017 09 12
(72) SORDON SANDRA, Komprachcice (PL); HUSZCZA EWA,
Wrocław (PL)
(73) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU, Wrocław (PL)
(54) 7-O-β-D-4’’-O-metylo-glukopiranozylo-3’,4’,5-trihydroksyflawanon i sposób otrzymywania 7-O-β-D-4’’-O-metyloglukopiranozylo-3’,4’,5-trihydroksyflawanonu
(B1) (11) 237132
(41) 2019 03 25
(51) C07H 17/07 (2006.01)
C12P 19/60 (2006.01)
C12R 1/645 (2006.01)
(21) 422814 (22)
2017 09 12
(72) SORDON SANDRA, Komprachcice (PL); HUSZCZA EWA,
Wrocław (PL)

(73) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU, Wrocław (PL)
(54) 7-O-β-D-4’’-O-metylo-glukopiranozylo-3’,4’,5-trihydroksyflawon i sposób otrzymywania 7-O-β-D-4’’-O-metylo-glukopiranozylo-3’,4’,5-trihydroksyflawonu
(B1) (11) 237133
(41) 2019 03 25
(51) C07H 17/07 (2006.01)
C12P 19/60 (2006.01)
C12R 1/645 (2006.01)
(21) 422815 (22)
2017 09 12
(72) SORDON SANDRA, Komprachcice (PL); HUSZCZA EWA,
Wrocław (PL)
(73) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU, Wrocław (PL)
(54) 7-O-β-D-4’’-O-metylo-glukopiranozylo-5-hydroksyflawanon
i sposób otrzymywania 7-O-β-D-4’’-O-metylo-glukopiranozylo-5hydroksyflawanonu
(B1) (11) 237129
(41) 2019 02 11
(51) C07J 17/00 (2006.01)
C07H 15/24 (2006.01)
C12P 19/56 (2006.01)
C12P 33/20 (2006.01)
C12R 1/645 (2006.01)
(21) 422501 (22)
2017 08 09
(72) KOZŁOWSKA EWA, Wrocław (PL); FRANCZAK IGA,
Świebodzice (PL); DYMARSKA MONIKA, Wrocław (PL);
KOSTRZEWA-SUSŁOW EDYTA, Wrocław (PL); JANECZKO TOMASZ,
Wrocław (PL)
(73) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU, Wrocław (PL)
(54) 3-O-(β-D-4’-O-metyloglukopiranozylo)-estron i sposób wytwarzania 3-O-(β-D-4’-O-metyloglukopiranozylo)-estronu
(B1) (11) 237134
(41) 2020 01 02
(51) C07J 71/00 (2006.01)
C12P 33/06 (2006.01)
C12P 33/10 (2006.01)
C12R 1/645 (2006.01)
(21) 426024 (22)
2018 06 22
(72) KOZŁOWSKA EWA, Wrocław (PL); SYCZ JORDAN, Wałbrzych (PL);
KOWNACKI PATRYK, Pawłowiczki (PL); KOSTRZEWA-SUSŁOW
EDYTA, Wrocław (PL); JANECZKO TOMASZ, Wrocław (PL)
(73) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU, Wrocław (PL)
(54) 3β,11α-dihydroksy-5α-chloro-6,19-oksidoandrostan-17on i sposób wytwarzania 3β,11α-dihydroksy-5α-chloro-6,19oksidoandrostan-17-onu
(B1) (11) 237135
(41) 2020 01 02
(51) C07J 71/00 (2006.01)
C12P 33/20 (2006.01)
C12P 33/06 (2006.01)
C12P 33/16 (2006.01)
C12R 1/785 (2006.01)
(21) 426028 (22)
2018 06 22
(72) KOZŁOWSKA EWA, Wrocław (PL); MATERA AGATA, Rokiciny (PL);
KOSTRZEWA-SUSŁOW EDYTA, Wrocław (PL); JANECZKO TOMASZ,
Wrocław (PL)
(73) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU, Wrocław (PL)
(54) 3β,17α-Dihydroksy-5α-chloro-6,19-oksidoandrostan i sposób
wytwarzania 3β,17α-dihydroksy-5α-chloro-6,19-oksidoandrostanu
(B1) (11) 237105
(41) 2020 03 23
(51) C08F 2/50 (2006.01)
C08F 290/06 (2006.01)
C08F 220/34 (2006.01)
C09D 133/14 (2006.01)
(21) 426962 (22)
2018 09 12
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(72) KOWALCZYK AGNIESZKA, Szczecin (PL);
BEDNARCZYK PAULINA, Szczecin (PL); GZIUT KONRAD, Szczecin (PL)
(73) ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE, Szczecin (PL)
(54) Sposób wytwarzania kopolimeru uretanoakrylanowego oraz
sposób wytwarzania uretanoakrylanowej kompozycji do otrzymywania powłok o zwiększonej adhezji
(B1) (11) 237219
(41) 2020 06 29
(51) C08L 23/06 (2006.01)
C08K 5/50 (2006.01)
C08K 5/53 (2006.01)
C08J 3/205 (2006.01)
(21) 428309 (22)
2018 12 21
(72) RUDNIK EWA, Warszawa (PL); WĘGRZYN MAGDALENA,
Warszawa (PL)
(73) SZKOŁA GŁÓWNA SŁUŻBY POŻARNICZEJ, Warszawa (PL)
(54) Modyfikowany biopolietylen oraz sposób otrzymywania modyfikowanego biopolietylenu
(B1) (11) 237250
(41) 2019 11 04
(51) C08L 27/06 (2006.01)
C08K 5/07 (2006.01)
C08J 9/18 (2006.01)
C02F 1/28 (2006.01)
B01J 20/26 (2006.01)
(21) 425352 (22)
2018 04 24
(72) SKOTNICKI TOMASZ, Koronowo (PL); KAZIMIERSKA ANNA,
Koronowo (PL); ZIUZIAKOWSKI KAMIL, Grudziądz (PL);
WITT KATARZYNA, Bydgoszcz (PL); URBANIAK WŁODZIMIERZ,
Poznań (PL); RADZYMIRSKA-LENARCIK ELŻBIETA, Bydgoszcz (PL);
SKÓRCZEWSKA KATARZYNA, Mała Cerkwica (PL);
LEWANDOWSKI KRZYSZTOF, Chełmno (PL)
(73) PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE GALKOR SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Koronowo (PL)
(54)	Nowy kompozyt polimerowy na bazie poli(chlorku winylu)
i sposób jego otrzymywania
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(B1) (11) 237203
(41) 2019 07 01
(51) C09D 5/08 (2006.01)
C09D 183/04 (2006.01)
C08L 83/04 (2006.01)
(21) 424015 (22)
2017 12 22
(72) SZUBERT KAROL, Rybno Wielkie (PL);
MACIEJEWSKI HIERONIM, Poznań (PL)
(73) UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU,
Poznań (PL)
(54) Środek do ochrony antykorozyjnej
(B1) (11) 237118
(41) 2020 02 24
(51) C09D 175/04 (2006.01)
C09D 7/48 (2018.01)
C09D 5/26 (2006.01)
(21) 426696 (22)
2018 08 20
(72) KOWALCZYK AGNIESZKA, Szczecin (PL);
BEDNARCZYK PAULINA, Szczecin (PL); GZIUT KONRAD, Szczecin (PL)
(73) ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE, Szczecin (PL)
(54) Fotoutwardzalny lakier bazowy o zwiększonej adhezji, łatwousuwalny poprzez rozpuszczenie
(B1) (11) 237104
(41) 2020 03 09
(51) C09J 7/38 (2018.01)
C09J 133/08 (2006.01)
C08F 2/06 (2006.01)
(21) 426794 (22)
2018 08 28
(72) CZECH ZBIGNIEW, Dobra Szczecińska (PL); WEISBRODT
MATEUSZ, Police (PL); MOZALEWSKA KAROLINA, Lubiesz (PL)
(73) ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE, Szczecin (PL)
(54) Sposób wytwarzania fotoreaktywnego poliakrylanowego kleju
samoprzylepnego

(B1) (11) 237208
(41) 2019 11 04
(51) C09B 63/00 (2006.01)
C09B 69/00 (2006.01)
(21) 425338 (22)
2018 04 24
(72) MARZEC ANNA, Ruczynów (PL); SZADKOWSKI BOLESŁAW,
Płock (PL); ZABORSKI MARIAN, Łódź (PL)
(73) POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Łódź (PL)
(54) Sposób wytwarzania kompozytowych laków pigmentowych

(B1) (11) 237115
(41) 2020 03 09
(51) C09J 7/38 (2018.01)
C09J 133/08 (2006.01)
C08F 2/06 (2006.01)
(21) 426795 (22)
2018 08 28
(72) CZECH ZBIGNIEW, Dobra Szczecińska (PL); WEISBRODT
MATEUSZ, Police (PL); MOZALEWSKA KAROLINA, Lubiesz (PL)
(73) ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE, Szczecin (PL)
(54) Sposób wytwarzania poliakrylanowego kleju samoprzylepnego

(B1) (11) 237201
(41) 2019 07 01
(51) C09D 5/08 (2006.01)
C09D 183/04 (2006.01)
C08L 83/04 (2006.01)
(21) 424013 (22)
2017 12 22
(72) SZUBERT KAROL, Rybno Wielkie (PL); JEMIELITA ALICJA,
Nowe Gizewo (PL); MACIEJEWSKI HIERONIM, Poznań (PL)
(73) UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU,
Poznań (PL)
(54) Środek do ochrony antykorozyjnej

(B1) (11) 237169
(41) 2019 03 11
(51) C10J 3/20 (2006.01)
(21) 422701 (22)
2017 08 30
(72) BOROWCZYK TOMASZ, Poznań (PL); CYRA GRZEGORZ,
Kórnik (PL); HARDT PIOTR, Dębogóra (PL); MITIANIEC
WŁADYSŁAW, Wieliczka (PL); SPADŁO MIKOŁAJ, Oborniki (PL)
(73) FILEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Dębogóra (PL); HARDT PIOTR, Dębogóra (PL)
(54) Zgazowarka wysokociśnieniowa i sposób sterowania jej pracą

(B1) (11) 237202
(41) 2019 07 01
(51) C09D 5/08 (2006.01)
C09D 183/04 (2006.01)
C09D 163/00 (2006.01)
C08L 83/04 (2006.01)
(21) 424014 (22)
2017 12 22
(72) SZUBERT KAROL, Rybno Wielkie (PL); JEMIELITA ALICJA,
Nowe Gizewo (PL); MACIEJEWSKI HIERONIM, Poznań (PL)
(73) UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU,
Poznań (PL)
(54) Środek do ochrony antykorozyjnej

(B1) (11) 237255
(41) 2017 06 05
(51) C10L 1/12 (2006.01)
C10L 1/196 (2006.01)
C10L 10/06 (2006.01)
C10L 10/02 (2006.01)
B82Y 99/00 (2011.01)
(21) 414936 (22)
2015 11 24
(72) ŻAK GRAŻYNA, Brzączowice (PL); WOJTASIK MICHAŁ,
Kraków (PL); ZIEMIAŃSKI LESZEK, Kraków (PL); BUJAS CELINA,
Głogoczów (PL); MARKOWSKI JAROSŁAW, Kraków (PL);
ŁACZEK TOMASZ, Kraków (PL)
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(73) INSTYTUT NAFTY I GAZU-PAŃSTWOWY INSTYTUT
BADAWCZY, Kraków (PL)
(54) Wielofunkcyjny pakiet dodatków do lekkich olejów opałowych
(B1) (11) 237261
(41) 2018 06 18
(51) C10L 1/224 (2006.01)
C10L 1/222 (2006.01)
C10L 10/18 (2006.01)
(21) 419859 (22)
2016 12 16
(72) ŻAK GRAŻYNA, Brzączowice (PL); ZIEMIAŃSKI LESZEK,
Kraków (PL); WOJTASIK MICHAŁ, Kraków (PL); ŻÓŁTY MAGDALENA,
Niepołomice (PL); BUJAS CELINA, Głogoczów (PL);
MARKOWSKI JAROSŁAW, Kraków (PL); KEMPIŃSKI ROMAN,
Płock (PL); PAĆKOWSKI ZBIGNIEW, Płock (PL)
(73) INSTYTUT NAFTY I GAZU-PAŃSTWOWY INSTYTUT
BADAWCZY, Kraków (PL); PACHEMTECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Płock (PL)
(54)	Nowe zastosowanie alkenylobursztynoimido-amidów o kontrolowanej zawartości grup imidowych i amidowych
(B1) (11) 237262
(41) 2018 06 18
(51) C10L 1/224 (2006.01)
C10L 1/222 (2006.01)
C10L 1/183 (2006.01)
C10L 10/18 (2006.01)
(21) 419860 (22)
2016 12 16
(72) ŻAK GRAŻYNA, Brzączowice (PL); WOJTASIK MICHAŁ,
Kraków (PL); ZIEMIAŃSKI LESZEK, Kraków (PL); BUJAS CELINA,
Głogoczów (PL); MARKOWSKI JAROSŁAW, Kraków (PL);
ŻÓŁTY MAGDALENA, Niepołomice (PL); KRASODOMSKI
WOJCIECH, Kraków (PL); WILAMOWSKI JAROSŁAW, Kraków (PL);
KEMPIŃSKI ROMAN, Płock (PL); PAĆKOWSKI ZBIGNIEW, Płock (PL)
(73) INSTYTUT NAFTY I GAZU-PAŃSTWOWY INSTYTUT
BADAWCZY, Kraków (PL); PACHEMTECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Płock (PL)
(54) Kompozycja dodatków przeciwutleniająco-stabilizujących
do paliw silnikowych
(B1) (11) 237240
(41) 2016 07 18
(51) C10L 10/00 (2006.01)
C10L 1/12 (2006.01)
C10L 10/04 (2006.01)
C10L 10/02 (2006.01)
C10L 1/188 (2006.01)
C10L 1/222 (2006.01)
C10L 1/28 (2006.01)
C10L 1/16 (2006.01)
C10L 1/223 (2006.01)
C10L 1/183 (2006.01)
(21) 415126 (22)
2015 12 04
(72) STANIK WINICJUSZ, Kraków (PL); JANECZEK MICHAŁ,
Kraków (PL); KONIECZNY RAFAŁ, Kraków (PL); SIKORA KATARZYNA,
Kraków (PL); SIKORA KRZYSZTOF, Kraków (PL)
(73) INSTYTUT NAFTY I GAZU-PAŃSTWOWY INSTYTUT
BADAWCZY, Kraków (PL)
(54) Modyfikator procesu spalania do energooszczędnych lekkich
olejów opałowych
(B1) (11) 237275
(41) 2018 12 03
(51) C10L 10/00 (2006.01)
(21) 421754 (22)
2017 05 30
(72) TOMASZEK BOGDAN, Kędzierzyn-Koźle (PL);
BISKUPIAK HENRYK, Kędzierzyn-Koźle (PL)
(73) TOMASZEK BOGDAN, Kędzierzyn-Koźle (PL);
BISKUPIAK HENRYK, Kędzierzyn-Koźle (PL)
(54) Modyfikator spalania paliw płynnych takich jak oleje popirolityczne, oleje z termolizy opon i oleje pozostałościowe pochodzenia
rafineryjnego

(B1) (11) 237229
(41) 2020 04 20
(51) C10M 103/04 (2006.01)
(21) 430721 (22)
2019 07 26
(72) ROIK Tetiana, Kijów (UA); JAMROZIAK KRZYSZTOF, Wrocław (PL);
LESIUK GRZEGORZ, Wrocław (PL); GAVRISH OLEG, Kijów (UA);
VITSIUK IULIIA, Kijów (UA)
(73) POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław (PL)
(54) Materiał kompozytowy przeciwcierny na bazie miedzi
(B1) (11) 237249
(41) 2019 09 09
(51) C10M 169/04 (2006.01)
(21) 424704 (22)
2018 02 27
(72) ZIÓŁKOWSKA MONIKA, Warszawa (PL);
FRYDRYCH JAROSŁAW, Warszawa (PL)
(73) SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ-PRZEMYSŁOWY INSTYTUT
MOTORYZACJI, Warszawa (PL)
(54) Olej ochronny
(B1) (11) 237245
(41) 2019 04 23
(51) C12G 1/022 (2006.01)
C12G 3/02 (2019.01)
C12G 3/06 (2006.01)
A61K 36/31 (2006.01)
A61K 36/232 (2006.01)
(21) 423145 (22)
2017 10 12
(72) LÜDTKE ŁUKASZ, Wągrowiec (PL)
(73) LÜDTKE ŁUKASZ, Wągrowiec (PL)
(54)	Napój alkoholowy o cechach wina oraz sposób wytwarzania
napoju alkoholowego o cechach wina
(B1) (11) 237228
(41) 2020 09 07
(51) C12N 1/20 (2006.01)
C12R 1/225 (2006.01)
C12P 7/18 (2006.01)
(21) 429133 (22)
2019 03 04
(72) WAŚKO ADAM, Lublin (PL); GUSTAW KLAUDIA, Lublin (PL);
POLAK-BERECKA MAGDALENA, Osmolice Pierwsze (PL);
SKRZYPCZAK KATARZYNA, Lublin (PL)
(73) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W LUBLINIE, Lublin (PL)
(54)	Nowy szczep bakterii Lactobacillus hilgardii FLUB oraz zastosowanie szczepu do wytwarzania mannitolu
(B1) (11) 237158
(41) 2020 01 13
(51) C12N 5/02 (2006.01)
C12N 5/077 (2010.01)
(21) 426289 (22)
2018 07 10
(72) PŁACHNO BARTOSZ JAN, Kraków (PL);
BOGUCKA-KOCKA ANNA, Świdnik (PL); KOCKI JANUSZ, Świdnik (PL)
(73) UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI, Kraków (PL);
UNIWERSYTET MEDYCZNY W LUBLINIE, Lublin (PL)
(54) Powierzchnia do hodowli adherentnych komórek macierzystych, jej zastosowanie i sposób hodowli komórek macierzystych
(B1) (11) 237217
(41) 2020 06 29
(51) C12N 15/31 (2006.01)
C07K 14/325 (2006.01)
A01N 63/23 (2020.01)
(21) 428223 (22)
2018 12 18
(72) BARANEK JAKUB, Poznań (PL); KAZNOWSKI ADAM, Kostrzyn (PL)
(73) UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU,
Poznań (PL)
(54) Białko Cry2_B5 oraz jego zastosowanie
(B1) (11) 237218
(41) 2020 06 29
(51) C12N 15/31 (2006.01)
C07K 14/325 (2006.01)
A01N 63/23 (2020.01)
(21) 428225 (22)
2018 12 18
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(72) BARANEK JAKUB, Poznań (PL); KAZNOWSKI ADAM,
Kostrzyn (PL); LORENT DAGNY, Parkowo (PL)
(73) UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU,
Poznań (PL)
(54) Białko Cry9_B9 oraz jego zastosowanie

KOSTRZEWA-SUSŁOW EDYTA, Wrocław (PL); JANECZKO TOMASZ,
Wrocław (PL)
(73) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU, Wrocław (PL)
(54) Sposób wytwarzania 1-(2’-hydroksyfenylo)-3-(3”-metoksyfenylo)-propan-1-onu

(B1) (11) 237241
(41) 2019 07 15
(51) C12N 15/115 (2010.01)
A61K 31/711 (2006.01)
A61P 35/00 (2006.01)
(21) 424186 (22)
2018 01 08
(72) PĘCAK ALEKSANDRA, Kraków (PL); PELS KATARZYNA,
Wola Łużańska (PL); SKALNIAK ŁUKASZ, Libiąż (PL);
MALICKI STANISŁAW, Kraków (PL); DUBIN GRZEGORZ, Kraków (PL);
DUBIN ADAM, Kraków (PL)
(73) UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI, Kraków (PL)
(54)	Aptamery posiadające powinowactwo do białka CD44 oraz
ich zastosowania

(B1) (11) 237136
(41) 2020 02 24
(51) C12P 7/26 (2006.01)
C07C 49/825 (2006.01)
C07C 49/84 (2006.01)
C12R 1/645 (2006.01)
(21) 426762 (22)
2018 08 23
(72)	ŁUŻNY MATEUSZ, Wrocław (PL); KOZŁOWSKA EWA,
Wrocław (PL); POPŁOŃSKI JAROSŁAW, Szklarska Poręba (PL);
DYMARSKA MONIKA, Wrocław (PL); KOSTRZEWA-SUSŁOW EDYTA,
Wrocław (PL); JANECZKO TOMASZ, Wrocław (PL)
(73) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU, Wrocław (PL)
(54) Sposób wytwarzania 1-(2’-hydroksyfenylo)-3-(3”-metoksyfenylo)-propan-1-onu

(B1) (11) 237211
(41) 2019 02 25
(51) C12P 3/00 (2006.01)
B82Y 40/00 (2011.01)
C12R 1/77 (2006.01)
(21) 426040 (22)
2018 06 25
(72) PIELA ALEKSANDRA, Wilczyce (PL); KLIMEK-OCHAB
MAGDALENA, Wrocław (PL); BRZEZIŃSKA-RODAK MAŁGORZATA,
Wrocław (PL); ŻYMAŃCZYK-DUDA EWA, Smolec (PL)
(73) POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław (PL)
(54) Sposób otrzymywania nanocząstek krzemionki z wykorzystaniem biokatalizatora
(B1) (11) 237119
(41) 2020 02 24
(51) C12P 7/26 (2006.01)
C07C 49/825 (2006.01)
C07C 49/84 (2006.01)
C12R 1/645 (2006.01)
(21) 426755 (22)
2018 08 23
(72)	ŁUŻNY MATEUSZ, Wrocław (PL); KOZŁOWSKA EWA,
Wrocław (PL); POPŁOŃSKI JAROSŁAW, Szklarska Poręba (PL);
DYMARSKA MONIKA, Wrocław (PL); KOSTRZEWA-SUSŁOW EDYTA,
Wrocław (PL); JANECZKO TOMASZ, Wrocław (PL)
(73) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU, Wrocław (PL)
(54) Sposób wytwarzania 1-(2’-hydroksyfenylo)-3-(2’’-metoksyfenylo)-propan-1-onu
(B1) (11) 237124
(41) 2020 02 24
(51) C12P 7/26 (2006.01)
C07C 49/825 (2006.01)
C07C 49/84 (2006.01)
C12R 1/72 (2006.01)
(21) 426760 (22)
2018 08 23
(72)	ŁUŻNY MATEUSZ, Wrocław (PL); KOZŁOWSKA EWA,
Wrocław (PL); DYMARSKA MONIKA, Wrocław (PL);
KOSTRZEWA-SUSŁOW EDYTA, Wrocław (PL); JANECZKO TOMASZ,
Wrocław (PL)
(73) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU, Wrocław (PL)
(54) Sposób wytwarzania 1-(2’-hydroksyfenylo)-3-(3”-metoksyfenylo)-propan-1-onu
(B1) (11) 237125
(41) 2020 02 24
(51) C12P 7/26 (2006.01)
C07C 49/825 (2006.01)
C07C 49/84 (2006.01)
C12R 1/645 (2006.01)
(21) 426761 (22)
2018 08 23
(72)	ŁUŻNY MATEUSZ, Wrocław (PL); KOZŁOWSKA EWA,
Wrocław (PL); DYMARSKA MONIKA, Wrocław (PL);

(B1) (11) 237137
(41) 2020 02 24
(51) C12P 7/26 (2006.01)
C07C 49/825 (2006.01)
C07C 49/84 (2006.01)
C12R 1/645 (2006.01)
(21) 426763 (22)
2018 08 23
(72)	ŁUŻNY MATEUSZ, Wrocław (PL); KOZŁOWSKA EWA,
Wrocław (PL); POPŁOŃSKI JAROSŁAW, Szklarska Poręba (PL);
DYMARSKA MONIKA, Wrocław (PL); KOSTRZEWA-SUSŁOW EDYTA,
Wrocław (PL); JANECZKO TOMASZ, Wrocław (PL)
(73) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU, Wrocław (PL)
(54) Sposób wytwarzania 1-(2’-hydroksyfenylo)-3-(4”-metoksyfenylo)-propan-1-onu
(B1) (11) 237138
(41) 2020 02 24
(51) C12P 7/26 (2006.01)
C07C 49/825 (2006.01)
C07C 49/84 (2006.01)
C12R 1/865 (2006.01)
(21) 426764 (22)
2018 08 23
(72)	ŁUŻNY MATEUSZ, Wrocław (PL); KOZŁOWSKA EWA,
Wrocław (PL); DYMARSKA MONIKA, Wrocław (PL);
KOSTRZEWA-SUSŁOW EDYTA, Wrocław (PL); JANECZKO TOMASZ,
Wrocław (PL)
(73) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU, Wrocław (PL)
(54) Sposób wytwarzania 1-(2’-hydroksyfenylo)-3-(4”-metoksyfenylo)-propan-1-onu
(B1) (11) 237139
(41) 2020 02 24
(51) C12P 7/26 (2006.01)
C07C 49/825 (2006.01)
C07C 49/84 (2006.01)
C12R 1/72 (2006.01)
(21) 426765 (22)
2018 08 23
(72)	ŁUŻNY MATEUSZ, Wrocław (PL); KOZŁOWSKA EWA,
Wrocław (PL); DYMARSKA MONIKA, Wrocław (PL);
KOSTRZEWA-SUSŁOW EDYTA, Wrocław (PL); JANECZKO TOMASZ,
Wrocław (PL)
(73) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU, Wrocław (PL)
(54) Sposób wytwarzania 1-(2’-hydroksyfenylo)-3-(4”-metoksyfenylo)-propan-1-onu
(B1) (11) 237140
(41) 2020 02 24
(51) C12P 7/26 (2006.01)
C07C 49/825 (2006.01)
C07C 49/84 (2006.01)
C12R 1/72 (2006.01)
(21) 426766 (22)
2018 08 23
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(72)	ŁUŻNY MATEUSZ, Wrocław (PL); KOZŁOWSKA EWA,
Wrocław (PL); DYMARSKA MONIKA, Wrocław (PL);
KOSTRZEWA-SUSŁOW EDYTA, Wrocław (PL); JANECZKO TOMASZ,
Wrocław (PL)
(73) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU, Wrocław (PL)
(54) Sposób wytwarzania 1-(2’-hydroksyfenylo)-3-(2”-metoksyfenylo)-propan-1-onu
(B1) (11) 237143
(41) 2020 02 24
(51) C12P 7/26 (2006.01)
C07C 49/825 (2006.01)
C07C 49/84 (2006.01)
C12R 1/645 (2006.01)
(21) 426769 (22)
2018 08 23
(72)	ŁUŻNY MATEUSZ, Wrocław (PL); KOZŁOWSKA EWA,
Wrocław (PL); DYMARSKA MONIKA, Wrocław (PL);
KOSTRZEWA-SUSŁOW EDYTA, Wrocław (PL); JANECZKO TOMASZ,
Wrocław (PL)
(73) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU, Wrocław (PL)
(54) Sposób wytwarzania 1-(2’-hydroksyfenylo)-3-(4”-metoksyfenylo)-propan-1-onu
(B1) (11) 237144
(41) 2020 02 24
(51) C12P 7/26 (2006.01)
C07C 49/825 (2006.01)
C07C 49/84 (2006.01)
C12R 1/72 (2006.01)
(21) 426770 (22)
2018 08 23
(72)	ŁUŻNY MATEUSZ, Wrocław (PL); KOZŁOWSKA EWA,
Wrocław (PL); DYMARSKA MONIKA, Wrocław (PL);
KOSTRZEWA-SUSŁOW EDYTA, Wrocław (PL); JANECZKO TOMASZ,
Wrocław (PL)
(73) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU, Wrocław (PL)
(54) Sposób wytwarzania 1-(2’-hydroksyfenylo)-3-(4”-metoksyfenylo)-propan-1-onu
(B1) (11) 237131
(41) 2019 03 25
(51) C12P 19/44 (2006.01)
C12R 1/65 (2006.01)
(21) 422813 (22)
2017 09 12
(72) SORDON SANDRA, Komprachcice (PL); HUSZCZA EWA,
Wrocław (PL)
(73) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU, Wrocław (PL)
(54) Sposób otrzymywania 3’-O-β-D-glukopiranozylo-4’,5,7trihydroksyflawonu
(B1) (11) 237126
(41) 2017 12 18
(51) C12P 33/06 (2006.01)
C12R 1/885 (2006.01)
(21) 421347 (22)
2017 04 20
(72) KOZŁOWSKA EWA, Wrocław (PL); DYMARSKA MONIKA,
Wrocław (PL); KOSTRZEWA-SUSŁOW EDYTA, Wrocław (PL);
JANECZKO TOMASZ, Wrocław (PL)
(73) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU, Wrocław (PL)
(54) Sposób wytwarzania 6α-hydroksyandrost-4-en-3,17-dionu
(B1) (11) 237127
(41) 2019 02 11
(51) C12P 33/06 (2006.01)
C12R 1/645 (2006.01)
(21) 422499 (22)
2017 08 09
(72) KOZŁOWSKA EWA, Wrocław (PL); SYCZ JORDAN, Wałbrzych (PL);
KOSTRZEWA-SUSŁOW EDYTA, Wrocław (PL); JANECZKO TOMASZ,
Wrocław (PL)
(73) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU, Wrocław (PL)
(54) Sposób wytwarzania 6β, 11α-dihydroksyprogesteronu
(B1) (11) 237128
(41) 2019 02 11
(51) C12P 33/06 (2006.01)

C12P 33/10 (2006.01)
C12R 1/645 (2006.01)
(21) 422500 (22)
2017 08 09
(72) KOZŁOWSKA EWA, Wrocław (PL); SYCZ JORDAN, Wałbrzych (PL);
KOWNACKI PATRYK, Pawłowiczki (PL); KOSTRZEWA-SUSŁOW
EDYTA, Wrocław (PL); JANECZKO TOMASZ, Wrocław (PL)
(73) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU, Wrocław (PL)
(54) Sposób wytwarzania 6β, 11α-dihydroksyprogesteronu
(B1) (11) 237232
(41) 2019 04 23
(51) C12Q 1/689 (2018.01)
C12Q 1/04 (2006.01)
(21) 423217 (22)
2017 10 20
(72) PIELKA IZABELA, Łaziec (PL); TOKARSKI MIRON, Brzeg (PL);
ROGUSZCZAK HENRYK WALDEMAR, Wrocław (PL);
DOBOSZ TADEUSZ MARIAN, Psary (PL);
MAŁODOBRA-MAZUR MAŁGORZATA, Wrocław (PL)
(73)	GENOMTEC SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław (PL)
(54) Zestaw starterów do powielania sekwencji nukleotydowej Borrelia burgdorferi, sposób wykrywania Borrelia burgdorferi, sposób
diagnostyki boreliozy i zestaw do diagnostyki boreliozy
(B1) (11) 237254
(41) 2020 05 04
(51) C22F 1/04 (2006.01)
C22C 21/00 (2006.01)
C21D 1/00 (2006.01)
(21) 427611 (22)
2018 10 31
(72)	GRONOSTAJSKI ZBIGNIEW, Wrocław (PL);
KACZYŃSKI PAWEŁ, Wrocław (PL); POLAK SŁAWOMIR, Syców (PL);
JAŚKIEWICZ KAROL, Wrocław (PL); KRAWCZYK JAKUB, Bielawa (PL);
SKWARSKI MATEUSZ, Kożuchów (PL); CHORZĘPA WŁADYSŁAW,
Mielec (PL); ŚLIZ KRZYSZTOF, Chorzelów (PL)
(73) POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław (PL);
KIRCHHOFF POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Mielec (PL)
(54) Sposób zwiększenia tłoczności blach aluminiowych ze stopów
aluminium serii 6000 i 7000
(B1) (11) 237187
(41) 2018 03 26
(51) C23D 5/00 (2006.01)
C23D 9/00 (2006.01)
C23D 11/00 (2006.01)
C23D 3/00 (2006.01)
(21) 418701 (22)
2016 09 14
(72) JURKIEWICZ MICHAŁ, Gołuszowice (PL)
(73) JURKIEWICZ WOJCIECH ZAKŁAD URZĄDZEŃ GRZEWCZYCH
ELEKTROMET, Gołuszowice (PL)
(54) Linia do emaliowania wewnętrznej powierzchni zbiornika oraz
sposób emaliowania wewnętrznej powierzchni zbiornika i zbiornik
do podgrzewacza wody
(B1) (11) 237168
(41) 2018 03 26
(51) C23G 1/08 (2006.01)
C23F 1/14 (2006.01)
C11D 10/02 (2006.01)
(21) 418720 (22)
2016 09 16
(72) KOWALSKI ZYGMUNT, Regulice (PL); BANACH MARCIN,
Górka Stogniowska (PL); STAROŃ PAWEŁ, Kraków (PL);
PULIT-PROCIAK JOLANTA, Kraków (PL); BOROŃ KAZIMIERZ,
Chrzanów (PL); DOMAGAŁA DOMINIK, Babice (PL);
GRZYBEK JERZY, Kraków (PL); PIEPRZYK MAGDALENA, Kraków (PL)
(73)	AERO-BW K. DOMAGAŁA SPÓŁKA JAWNA, Chrzanów (PL)
(54) Koncentrat do usuwania kamienia, kompozycja do usuwania
kamienia i sposób wytwarzania koncentratu do usuwania kamienia
(B1) (11) 237212
(41) 2020 04 06
(51) C25D 3/12 (2006.01)
(21) 427280 (22)
2018 09 29
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(72) ZIELIŃSKI MAREK, Łódź (PL); MIĘKOŚ EWA, Łódź (PL);
SKRZYPEK SŁAWOMIRA, Łódź (PL); SZCZUKOCKI DOMINIK,
Końskie (PL); SROCZYŃSKI DARIUSZ, Łódź (PL);
KOŁODZIEJCZYK KARINA, Zduńska Wola (PL); JAKSENDER MARTA,
Wierzchowisko (PL); ŁUKAWSKA ANNA, Starachowice (PL)
(73) UNIWERSYTET ŁÓDZKI, Łódź (PL)
(54) Sposób bezprądowego pokrywania stali matową powłoką niklową
(B1) (11) 237207
(41) 2019 10 21
(51) C25D 11/02 (2006.01)
C25D 9/06 (2006.01)
C23C 22/05 (2006.01)
A61L 27/06 (2006.01)
(21) 425256 (22)
2018 04 17
(72) KAZEK-KĘSIK ALICJA, Dąbrowa Górnicza (PL);
ŚMIGA-MATUSZOWICZ MONIKA, Gliwice (PL); SIMKA WOJCIECH,
Katowice (PL)
(73) POLITECHNIKA ŚLĄSKA, Gliwice (PL)
(54) Sposób otrzymywania hybrydowych warstw tlenkowo-polimerowych
(B1) (11) 237174
(41) 2018 07 30
(51) D21F 7/12 (2006.01)
(21) 420216 (22)
2017 01 16
(72) RAUBIC LUCJAN EDMUND, Kłodzko (PL);
RAUBIC TERESA JANINA, Kłodzko (PL)
(73) RAUBIC TERESA JANINA, Kłodzko (PL);
RAUBIC LUCJAN EDMUND, Kłodzko (PL)
(54) Urządzenie poprawiające odwodnienie papieru w sekcji pras
maszyny papierniczej
(B1) (11) 237259
(41) 2018 06 04
(51) E04B 1/70 (2006.01)
H05B 6/64 (2006.01)
(21) 419632 (22)
2016 11 29
(72) KAMPA ADRIAN, Zabrze (PL)
(73) POLITECHNIKA ŚLĄSKA, Gliwice (PL)
(54) Mikrofalowe urządzenie do nagrzewania prefabrykatów betonowych, przyśpieszające dojrzewanie betonu
(B1) (11) 237210
(41) 2020 01 02
(51) E04B 1/99 (2006.01)
G10K 11/16 (2006.01)
E04B 1/84 (2006.01)
G10K 11/20 (2006.01)
(21) 425991 (22)
2018 06 19
(72) PRAWDA KAROLINA, Przeginia (PL); RUBACHA JAROSŁAW,
Kraków (PL); PILCH ADAM, Kraków (PL); KAMISIŃSKI TADEUSZ,
Zabierzów (PL); FLACH ARTUR, Kraków (PL)
(73)	AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA
STASZICA W KRAKOWIE, Kraków (PL)
(54) Ustrój akustyczny o regulowanych parametrach
(B1) (11) 237237
(41) 2018 02 26
(51) E04C 1/00 (2006.01)
E02D 29/02 (2006.01)
(21) 418418 (22)
2016 08 22
(72) ZAWOLIK ŁUKASZ, Łomża (PL);
FRONCZEK DAGMARA MAŁGORZATA, Łomża (PL)
(73) ZAWOLIK ŁUKASZ ZET-GRANIT, Łomża (PL)
(54) Płyta budowlana elewacyjna
(B1) (11) 237155
(41) 2019 05 20
(51) E04C 3/02 (2006.01)
E04B 1/35 (2006.01)
(21) 423456 (22)
2017 11 15
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(72)	HOFFMANN MARCIN, Szczecin (PL); KRÓLIKOWSKI MARCIN,
Mierzyn (PL); PAJOR MIROSŁAW, Bezrzecze (PL); SKIBICKI SZYMON,
Szczecin (PL); WRÓBLEWSKI TOMASZ, Szczecin (PL);
ZIELIŃSKI ADAM, Szczecin (PL)
(73) ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE, Szczecin (PL)
(54) Sposób wykonania nadproża metodą przyrostową
(B1) (11) 237181
(41) 2015 11 09
(51) E21B 33/12 (2006.01)
E21B 23/06 (2006.01)
(21) 410368 (22)
2013 04 04
(30) 13/466,311
2012 05 08
US
(86) 2013 04 04
PCT/US13/35262
(87) 2013 11 14
WO13/169418
(72) XU ZHIYUE, Cypress (US); XU YINGQING, Tomball (US);
HERN GREGORY LEE, Porter (US); RICHARD BENNETT M.,
Kingwood (US)
(73) Baker Hughes Incorporated, Houston (US)
(54) Ulegające rozpadowi i dopasowujące się uszczelnienie metaliczne, wyrób zawierający uszczelnienie oraz sposób do tymczasowego
uszczelnienia elementu
(B1) (11) 237176
(41) 2018 05 07
(51) E21B 43/28 (2006.01)
E21B 43/24 (2006.01)
E21B 43/285 (2006.01)
(21) 422986 (22)
2017 09 28
(72) MATLIŃSKI TADEUSZ, Staszów (PL); KOPEĆ JÓZEF,
Tarnobrzeg (PL); PAROSA RYSZARD, Wrocław (PL)
(73) MATLIŃSKI TADEUSZ, Staszów (PL); KOPEĆ JÓZEF,
Tarnobrzeg (PL); PAROSA RYSZARD, Wrocław (PL)
(54) Sposób wstępnego udrożniania i eksploatacji złoża podziemnego oraz instalacja do wstępnego udrożniania i eksploatacji złoża
podziemnego, zwłaszcza siarki
(B1) (11) 237248
(41) 2019 07 01
(51) E21C 37/12 (2006.01)
F42D 1/08 (2006.01)
E21C 41/16 (2006.01)
(21) 423982 (22)
2017 12 21
(72) KORZENIOWSKI WALDEMAR, Kraków (PL)
(73)	AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE, Kraków (PL)
(54) Sposób urabiania skał za pomocą materiału wybuchowego
(B1) (11) 237170
(41) 2019 07 29
(51) E21C 41/18 (2006.01)
B03B 5/00 (2006.01)
B03B 7/00 (2006.01)
B03B 9/00 (2006.01)
B02C 23/14 (2006.01)
B02C 1/00 (2006.01)
(21) 424358 (22)
2018 01 23
(72) SKUREWICZ EDWARD, Borowo (PL)
(73) SKUREWICZ EDWARD ROBOTY ZIEMNE I USŁUGI
BUDOWLANE, Borowo (PL)
(54) Sposób pozyskiwania grup frakcji z niejednorodnej nadawy
w wyrobisku kopalin użytecznych
(B1) (11) 237191
(41) 2018 11 05
(51) E21F 7/00 (2006.01)
E21F 1/04 (2006.01)
E21D 19/00 (2006.01)
(21) 421406 (22)
2017 04 25
(72) DRENDA JAN, Siemianowice Śląskie (PL); MARKOWICZ JÓZEF,
Gliwice (PL); KANIA JAN, Czerwionka-Leszczyny (PL)
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(73) POLITECHNIKA ŚLĄSKA, Gliwice (PL)
(54) Instalacja do usuwania lokalnych nagromadzeń metanu w wyrobisku ścianowym
(B1) (11) 237199
(41) 2019 05 06
(51) E21F 13/00 (2006.01)
E21C 35/20 (2006.01)
E21C 25/68 (2006.01)
(21) 423233 (22)
2017 10 23
(72)	HUPA BOGUSŁAW, Gliwice (PL); NIEŚPIAŁOWSKI KRZYSZTOF,
Żernica (PL); RAWICKI NORBERT, Gliwice (PL); WÓJCICKI MATEUSZ,
Gliwice (PL)
(73) INSTYTUT TECHNIKI GÓRNICZEJ KOMAG, Gliwice (PL)
(54) Sposób ustawiania przenośnika w tunelu ratowniczym drążonym hydraulicznie, szczególnie w podziemiach kopalń
(B1) (11) 237190
(41) 2018 08 27
(51) F15B 15/20 (2006.01)
B08B 9/093 (2006.01)
F16J 9/20 (2006.01)
B08B 3/04 (2006.01)
(21) 420503 (22)
2017 02 13
(72) KLARECKI KLAUDIUSZ, Ruda Śląska (PL)
(73) POLITECHNIKA ŚLĄSKA, Gliwice (PL)
(54) Przyrząd i sposób hydrodynamicznego oczyszczania powierzchni tłoczysk siłowników, zwłaszcza hydraulicznych podczas
ich pracy
(B1) (11) 237179
(41) 2020 10 05
(51) F16B 12/50 (2006.01)
F16B 7/18 (2006.01)
E04B 1/48 (2006.01)
E04B 1/58 (2006.01)
(21) 429342 (22)
2019 03 21
(72) MAJEWSKI ŁUKASZ, Wrocław (PL)
(73) TERYTORIUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bielany Wrocławskie (PL)
(54) System łączenia belek konstrukcji przestrzennej, zwłaszcza
stanowiska wystawienniczego
(B1) (11) 237243
(41) 2019 02 11
(51) F16J 15/16 (2006.01)
F16J 15/32 (2016.01)
F16J 15/34 (2006.01)
F16J 15/54 (2006.01)
(21) 422462 (22)
2017 08 07
(72) DOBOSZ ROMAN, Pisarzowice (PL); KLIŚ PIOTR,
Bielsko-Biała (PL)
(73) KLIŚ PIOTR PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE APREX,
Bielsko-Biała (PL)
(54) Uszczelnienie czołowe wału

(72) CIEŚLIK TOMASZ, Lędowo (PL); KUŹMA MARIUSZ, Sopot (PL);
STACHLEWSKI PIOTR, Gdynia (PL)
(73)	AIC SPÓŁKA AKCYJNA, Gdynia (PL)
(54) Zespół palnika gazowego dla wymiennika ciepła
(B1) (11) 237231
(41) 2018 08 13
(51) F24D 17/02 (2006.01)
F24D 10/00 (2006.01)
F24D 3/08 (2006.01)
(21) 420447 (22)
2017 02 06
(72) WIĘCKIEWICZ RYSZARD, Warszawa (PL)
(73)	ALTERNATIVE ENERGY POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(54) System podgrzewania ciepłej wody użytkowej (CWU) w węźle
cieplnym budynku mieszkalnego oraz instalacja do podgrzewania ciepłej wody użytkowej (CWU) w węźle cieplnym budynku mieszkalnego
(B1) (11) 237114
(41) 2020 09 21
(51) F25D 29/00 (2006.01)
F25D 13/04 (2006.01)
F25B 21/02 (2006.01)
(21) 429302 (22)
2019 03 20
(72) FILIN SERGIY, Szczecin (PL); FILINA-DAWIDOWICZ LUDMIŁA,
Szczecin (PL); ZAKRZEWSKI BOGUSŁAW, Szczecin (PL)
(73) ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE, Szczecin (PL)
(54) Wielokomorowa termoelektryczna szafa chłodnicza
(B1) (11) 237178
(41) 2020 06 29
(51) F28B 1/06 (2006.01)
F28B 9/08 (2006.01)
F28F 1/36 (2006.01)
F28F 9/02 (2006.01)
A21B 3/04 (2006.01)
F24C 15/20 (2006.01)
(21) 428229 (22)
2018 12 18
(72) ZIARKO ANDRZEJ, Mielec (PL); ZIARKO BOGUSŁAW,
Murnau (DE); ZIARKO KRZYSZTOF, Mielec (PL)
(73) RETECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Mielec (PL)
(54) Pochłaniacz pary ze skraplaczem do pieca gastronomicznego,
zwłaszcza pieca konwekcyjno-parowego
(B1) (11) 237213
(41) 2020 05 18
(51) F28F 27/00 (2006.01)
F28F 13/10 (2006.01)
F28D 7/16 (2006.01)
F28F 1/12 (2006.01)
(21) 427743 (22)
2018 11 13
(72) WICIAK GRZEGORZ, Zabrze (PL); GRZYWNOWICZ KRZYSZTOF,
Częstochowa (PL); REMIORZ LESZEK, Rybnik (PL)
(73) POLITECHNIKA ŚLĄSKA, Gliwice (PL)
(54) Wymiennik ciepła o termoakustycznie regulowanej mocy cieplnej

(B1) (11) 237223
(41) 2020 07 13
(51) F16K 31/70 (2006.01)
B05B 1/32 (2006.01)
B05B 12/10 (2006.01)
(21) 428497 (22)
2019 01 07
(72)	GIL PAWEŁ, Rzeszów (PL)
(73) POLITECHNIKA RZESZOWSKA IM. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA,
Rzeszów (PL)
(54) Dysza z przesłoną, zwłaszcza dla generatora strugi syntetycznej

(B1) (11) 237221
(41) 2020 06 01
(51) G01K 7/16 (2006.01)
G01K 7/18 (2006.01)
G01K 3/06 (2006.01)
(21) 427829 (22)
2018 11 20
(72)	GIL PAWEŁ, Rzeszów (PL)
(73) POLITECHNIKA RZESZOWSKA IM. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA,
Rzeszów (PL)
(54) Czujnik temperatury

(B1) (11) 237172
(41) 2020 01 02
(51) F23D 14/70 (2006.01)
F23D 14/02 (2006.01)
F23D 14/62 (2006.01)
(21) 426126 (22)
2018 06 29

(B1) (11) 237230
(41) 2020 08 10
(51) G01K 13/08 (2006.01)
G01K 13/04 (2006.01)
H02K 11/00 (2016.01)
(21) 432451 (22)
2019 12 30
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(72)	GLINKA TADEUSZ, Gliwice (PL); DUKALSKI PIOTR,
Katowice (PL); BĘDKOWSKI BARTŁOMIEJ, Sosnowiec (PL);
JAREK TOMASZ, Mikołów (PL)
(73) SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ-INSTYTUT NAPĘDÓW
I MASZYN ELEKTRYCZNYCH KOMEL, Katowice (PL)
(54) Układ pomiaru temperatury elementów wirujących

(72) DYLIK MACIEJ, Warszawa (PL); BADYDA KRZYSZTOF,
Warszawa (PL)
(73) POLITECHNIKA WARSZAWSKA, Warszawa (PL)
(54) Sposób pomiaru stopnia suchości substancji przepływającej
przez rurociąg i urządzenie do pomiaru stopnia suchości substancji
przepływającej przez rurociąg

(B1) (11) 237198
(41) 2019 04 23
(51) G01M 5/00 (2006.01)
(21) 423213 (22)
2017 10 19
(72) OBROCKI WOJCIECH, Rzeszów (PL); HOLAK KRZYSZTOF,
Kraków (PL); MASŁYK MACIEJ, Rzeszów (PL); KRUPA KRZYSZTOF,
Przeworsk (PL); GANCARCZYK KAMIL, Przyłęk (PL);
PRUCNAL SŁAWOMIR, Rzeszów (PL); RYGIEL PAWEŁ, Rzeszów (PL)
(73) POLITECHNIKA RZESZOWSKA IM. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA,
Rzeszów (PL)
(54) Sposób określania parametrów geometrycznych uszkodzeń
łopatek sprężarki silnika lotniczego

(B1) (11) 237267
(41) 2018 08 27
(51) G01N 27/26 (2006.01)
B01J 19/08 (2006.01)
C25B 3/02 (2006.01)
C25F 1/04 (2006.01)
(21) 420508 (22)
2017 02 13
(72) KRAWCZYK PIOTR, Palędzie (PL); BĄKOWICZ AGNIESZKA,
Poznań (PL); GURZĘDA BARTOSZ, Czarnków (PL)
(73) POLITECHNIKA POZNAŃSKA, Poznań (PL)
(54) Sposób elektrochemiczno-chemicznej regeneracji elektrod
węglowych po elektrochemicznym utlenianiu fenolu

(B1) (11) 237148
(41) 2018 03 26
(51) G01N 11/14 (2006.01)
G01N 9/36 (2006.01)
G01N 19/00 (2006.01)
(21) 418699 (22)
2016 09 14
(72) STASIAK MATEUSZ, Motycz-Józefin (PL); MOLENDA MAREK,
Dys (PL); NOSEK SŁAWOMIR, Ostrołęka (PL)
(73) INSTYTUT AGROFIZYKI IM. BOHDANA DOBRZAŃSKIEGO
POLSKIEJ AKADEMII NAUK, Lublin (PL)
(54) Sposób wyznaczania momentu ścinającego w próbce biomasy
sypkiej

(B1) (11) 237184
(41) 2016 10 24
(51) G01N 31/22 (2006.01)
G01N 33/53 (2006.01)
(21) 412080 (22)
2015 04 23
(72) SOSNOWSKA MARTA, Warszawa (PL); D’SOUZA FRANCIS,
Flower Mound (US); KUTNER WŁODZIMIERZ, Warszawa (PL)
(73) INSTYTUT CHEMII FIZYCZNEJ POLSKIEJ AKADEMII NAUK,
Warszawa (PL)
(54) Sposób unieruchomienia białka, zwłaszcza mioglobiny, na powierzchni elektrody przewodzącej lub półprzewodzącej, sposób
przygotowania polimeru molekularnie wdrukowanego tym białkiem, warstwa polimeru rozpoznającego to białko i zastosowanie
tego polimeru do wykrywania i/lub oznaczania białka

(B1) (11) 237269
(41) 2019 07 01
(51) G01N 15/08 (2006.01)
G01N 33/36 (2006.01)
G01N 7/00 (2006.01)
(21) 424094 (22)
2017 12 28
(72) MIKOŁAJCZYK ZBIGNIEW, Łódź (PL); ZAWADZKI LESZEK,
Łódź (PL); PIEKLAK KATARZYNA, Łódź (PL)
(73) POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Łódź (PL)
(54) Przyrząd do pomiaru przepuszczalności powietrza przez przestrzenne materiały wysokoporowate, zwłaszcza przez tekstylia 3D
(B1) (11) 237156
(41) 2019 10 21
(51) G01N 15/08 (2006.01)
G01N 33/36 (2006.01)
(21) 425152 (22)
2018 04 09
(72) MIKOŁAJCZYK ZBIGNIEW, Łódź (PL); ZAWADZKI LESZEK,
Łódź (PL); PIEKLAK KATARZYNA, Łódź (PL); WOŹNIAK BOGUSŁAW,
Łódź (PL)
(73) POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Łódź (PL)
(54) Urządzenie do pomiaru przepuszczalności powietrza przez przestrzenne materiały wysokoporowate, zwłaszcza przez tekstylia 3D
(B1) (11) 237271
(41) 2019 01 02
(51) G01N 21/78 (2006.01)
G01N 33/38 (2006.01)
(21) 421947 (22)
2017 06 19
(72) WOJTASIK BARBARA, Gdynia (PL)
(73) WOJTASIK BARBARA, Gdynia (PL)
(54) Sposób oceny porastania i/lub korozji biologicznej struktur
porowatych przez organizmy żywe
(B1) (11) 237161
(41) 2018 02 26
(51) G01N 22/04 (2006.01)
G01B 15/00 (2006.01)
G01K 11/30 (2006.01)
(21) 418397 (22)
2016 08 19

(B1) (11) 237252
(41) 2020 01 13
(51) G01R 27/16 (2006.01)
(21) 426290 (22)
2018 07 10
(72) CZAPP STANISŁAW, Gdańsk (PL)
(73) POLITECHNIKA GDAŃSKA, Gdańsk (PL)
(54) Sposób i układ pomiaru impedancji pętli zwarciowej bez zbędnego wyzwalania wyłączników różnicowoprądowych w trójfazowych obwodach niskiego napięcia
(B1) (11) 237196
(41) 2019 02 11
(51) G06F 7/58 (2006.01)
H03K 3/84 (2006.01)
(21) 422490 (22)
2017 08 08
(72) WIECZOREK PIOTR ZBIGNIEW, Warszawa (PL);
GOŁOFIT KRZYSZTOF, Warszawa (PL)
(73) POLITECHNIKA WARSZAWSKA, Warszawa (PL)
(54)	Generator losowy
(B1) (11) 237197
(41) 2019 02 11
(51) G06F 7/58 (2006.01)
H03K 3/84 (2006.01)
(21) 422491 (22)
2017 08 08
(72) WIECZOREK PIOTR ZBIGNIEW, Warszawa (PL);
GOŁOFIT KRZYSZTOF, Warszawa (PL)
(73) POLITECHNIKA WARSZAWSKA, Warszawa (PL)
(54)	Generator losowy
(B1) (11) 237165
(41) 2020 09 07
(51) H01F 27/28 (2006.01)
H01F 41/04 (2006.01)
(21) 429148 (22)
2019 03 05
(72)	GAJOWIK TOMASZ, Sienno (PL); MALINOWSKI MARIUSZ,
Radom (PL); STYŃSKI SEBASTIAN, Warszawa (PL)
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(73) POLITECHNIKA WARSZAWSKA, Warszawa (PL)
(54) Uzwojenie oraz sposób wykonywania uzwojenia
(B1) (11) 237258
(41) 2017 07 17
(51) H01L 21/329 (2006.01)
C23C 14/06 (2006.01)
C23C 14/08 (2006.01)
(21) 419134 (22)
2016 10 17
(72) DOMARADZKI JAROSŁAW, Wrocław (PL);
KACZMAREK DANUTA, Wrocław (PL); MAZUR MICHAŁ, Wrocław (PL);
WOJCIESZAK DAMIAN, Wrocław (PL); KOTWICA TOMASZ, Kielce (PL)
(73) POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław (PL)
(54) Sposób wytwarzania cienkowarstwowych struktur rezystancyjnych z efektem pamięciowym i cienkowarstwowa struktura rezystancyjna z efektem pamięciowym
(B1) (11) 237175
(41) 2017 08 16
(51) H01M 2/14 (2006.01)
H01M 2/18 (2006.01)
H01M 10/12 (2006.01)
(21) 416127 (22)
2016 02 13
(72) BINDA WŁADYSŁAW, Bielsko-Biała (PL)
(73) BINDA WŁADYSŁAW, Bielsko-Biała (PL)
(54) Sposób wykonania osłony płyty dodatniej do baterii kwasowych i osłona płyty dodatniej do baterii kwasowych
(B1) (11) 237276
(41) 2020 09 21
(51) H02G 9/02 (2006.01)
F16L 1/11 (2006.01)
G01V 15/00 (2006.01)
(21) 429267 (22)
2019 03 14
(72) RYNKOWSKI ADAM, Gdańsk (PL);
SOKOŁOWSKI STANISŁAW, Rabka-Zdrój (PL)
(73) PTS RABKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rokiciny Podhalańskie (PL)
(54) Taśma identyfikacyjna do podziemnych lub obudowanych
obiektów liniowych, zwłaszcza do linii elektroenergetycznych
(B1) (11) 237220
(41) 2020 07 13
(51) H02K 17/16 (2006.01)
H02K 1/26 (2006.01)
H02K 1/16 (2006.01)
(21) 428432 (22)
2018 12 31
(72) JAŻDŻYŃSKI WIESŁAW, Kraków (PL)
(73)	AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA
STASZICA W KRAKOWIE, KRAKÓW (PL)
(54) Obwód elektromagnetyczny silnika indukcyjnego klasy sprawności IE4
(B1) (11) 237200
(41) 2019 05 06
(51) H02M 3/335 (2006.01)
(21) 423354 (22)
2017 11 03
(72)	HARASIMCZUK MICHAŁ, Białystok (PL)
(73) POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA, Białystok (PL)
(54) Przekształtniki podwyższające napięcie z dławikami dzielonymi
(B1) (11) 237238
(41) 2020 09 07
(51) H02S 20/21 (2014.01)
H02S 20/30 (2014.01)
(21) 432521 (22)
2020 01 08
(72) STĘPNIEWSKI WITOLD, Lublin (PL); POŁEDNIK BERNARD,
Lublin (PL); ZDYB AGATA, Lublin (PL); GUZ ŁUKASZ, Lublin (PL);
PRZYSTUPA KRZYSZTOF, Młocin (PL)
(73) POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin (PL)
(54) Mechanizm mocowania panelu fotowoltaicznego na pionowej
powierzchni, zwłaszcza ekranu akustycznego

(B1) (11) 237239
(41) 2020 09 07
(51) H02S 20/21 (2014.01)
H02S 20/30 (2014.01)
(21) 432522 (22)
2020 01 08
(72) ZDYB AGATA, Lublin (PL); POŁEDNIK BERNARD, Lublin (PL);
STĘPNIEWSKI WITOLD, Lublin (PL); GUZ ŁUKASZ, Lublin (PL);
PRZYSTUPA KRZYSZTOF, Młocin (PL)
(73) POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin (PL)
(54) Mechanizm mocowania panelu fotowoltaicznego na poziomej
krawędzi lub powierzchni, zwłaszcza ekranu akustycznego
(B1) (11) 237171
(41) 2018 09 10
(51) H04H 20/00 (2009.01)
H04N 7/00 (2011.01)
H03H 7/00 (2006.01)
H03H 7/46 (2006.01)
(21) 424664 (22)
2018 02 23
(30) 1703394.5
2017 03 02	GB
(72) PALAWINNA CHANDITH, Albourne (GB);
CHAPMAN PAUL, Albourne (GB); SHELLEY GARETH, Albourne (GB)
(73) Technetix B.V., Veenendaal (NL)
(54) Złącze zaczepowe sygnału szerokopasmowego
(B1) (11) 237273
(41) 2019 01 28
(51) H04J 1/00 (2006.01)
B61L 1/00 (2006.01)
(21) 422368 (22)
2017 07 27
(72) BUŁAWA MARIUSZ, Sopot (PL); LEHNER GȔNTHER,
Bruck-Wassen (AT)
(73) VOESTALPINE SIGNALING POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sopot (PL)
(54) Sposób monitoringu czujnika koła i monitoringu jego otoczenia
oraz układ do realizacji tego sposobu

INDEKS UDZIELONYCH PATENTÓW,
WEDŁUG SYMBOLI MKP
Symbol	Nr
MKP
patentu

Symbol	Nr
MKP
patentu

1

2

1

2

A01M 7/00 (2006.01)
A01N 37/16 (2006.01)
A01N 33/12 (2006.01)
A01N 63/23 (2020.01)
A01N 63/23 (2020.01)
A01P 13/00 (2006.01)
A21B 3/04 (2006.01)
A21D 2/38 (2006.01)
A23B 4/12 (2006.01)
A23B 4/023 (2006.01)
A23B 4/22 (2006.01)
A23B 7/02 (2006.01)
A23B 5/04 (2006.01)
A23J 1/08 (2006.01)
A23K 10/22 (2016.01)
A23K 10/30 (2016.01)
A23K 10/40 (2016.01)
A23K 20/142 (2016.01)
A23K 20/174 (2016.01)
A23K 50/00 (2016.01)
A23K 10/30 (2016.01)
A23K 10/40 (2016.01)

237117
237268*
237268*
237217*
237218*
237268*
237178*
237244
237103
237103*
237103*
237235
237159*
237159
237246
237246*
237246*
237246*
237246*
237246*
237247
237247*

A23K 20/142 (2016.01)
A23K 20/174 (2016.01)
A23K 50/00 (2016.01)
A23K 20/20 (2016.01)
A23K 50/75 (2016.01)
A23K 20/20 (2016.01)
A23L 5/30 (2016.01)
A23L 7/10 (2016.01)
A23L 7/152 (2016.01)
A23L 21/10 (2016.01)
A23L 21/12 (2016.01)
A23L 21/15 (2016.01)
A23L 33/16 (2016.01)
A23L 33/135 (2016.01)
A23L 2/60 (2006.01)
A23L 33/105 (2016.01)
A41H 37/04 (2006.01)
A41H 37/04 (2006.01)
A41H 37/04 (2006.01)
A43B 7/08 (2006.01)
A43B 7/06 (2006.01)
A44B 17/00 (2006.01)

237247*
237247*
237247*
237194
237194*
237209*
237244*
237244*
237244*
237270
237270*
237270*
237209
237257
237234*
237183*
237214*
237215*
237216*
237145
237145*
237214

* Patent oznaczony więcej niż jednym symbolem klasyfikacyjnym. Ogłoszenie
dotyczące tego patentu można znaleźć pod symbolem klasyfikacyjnym odpowiadającym numerowi bez gwiazdki.
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2

1
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A44B 17/00 (2006.01)
A44B 17/00 (2006.01)
A47C 7/54 (2006.01)
A47C 7/62 (2006.01)
A61F 2/24 (2006.01)
A61G 5/10 (2006.01)
A61H 33/02 (2006.01)
A61K 36/42 (2006.01)
A61K 36/55 (2006.01)
A61K 36/42 (2006.01)
A61K 33/30 (2006.01)
A61K 35/741 (2015.01)
A61K 9/14 (2006.01)
A61K 9/06 (2006.01)
A61K 31/5377 (2006.01)
A61K 36/28 (2006.01)
A61K 31/445 (2006.01)
A61K 47/26 (2006.01)
A61K 31/4045 (2006.01)
A61K 9/10 (2006.01)
A61K 31/4196 (2006.01)
A61K 36/53 (2006.01)
A61K 36/28 (2006.01)
A61K 36/73 (2006.01)
A61K 8/9783 (2017.01)
A61K 36/61 (2006.01)
A61K 36/185 (2006.01)
A61K 38/08 (2006.01)
A61K 38/32 (2006.01)
A61K 36/31 (2006.01)
A61K 36/232 (2006.01)
A61K 31/711 (2006.01)
A61L 15/18 (2006.01)
A61L 15/32 (2006.01)
A61L 15/60 (2006.01)
A61L 27/38 (2006.01)
A61L 27/24 (2006.01)
A61L 9/18 (2006.01)
A61L 9/014 (2006.01)
A61L 27/06 (2006.01)
A61M 1/10 (2006.01)
A61P 3/02 (2006.01)
A61P 31/02 (2006.01)
A61P 31/10 (2006.01)
A61P 9/00 (2006.01)
A61P 33/04 (2006.01)
A61P 35/00 (2006.01)
A61P 17/02 (2006.01)
A61P 35/00 (2006.01)
A61P 35/00 (2006.01)
A63B 23/12 (2006.01)
B01D 35/01 (2006.01)
B01D 27/08 (2006.01)
B01D 46/52 (2006.01)
B01D 53/04 (2006.01)
B01D 53/34 (2006.01)
B01D 53/62 (2006.01)
B01D 53/04 (2006.01)
B01F 3/04 (2006.01)
B01J 19/08 (2006.01)
B01J 19/24 (2006.01)
B01J 12/00 (2006.01)
B01J 14/00 (2006.01)
B01J 20/28 (2006.01)
B01J 20/32 (2006.01)
B01J 19/08 (2006.01)
B01J 20/20 (2006.01)

237215
237216
237177
237177*
237274*
237177*
237146
237246*
237247*
237247*
237209*
237257*
237257*
237182
237182*
237182*
237234
237234*
237233
237233*
237102
237102*
237183
237183*
237183*
237188
237206
237242
237242*
237245*
237245*
237241*
237186
237186*
237186*
237274
237274*
237173*
237173*
237207*
237195
237209*
237182*
237102*
237183*
237188*
237206*
237242*
237263*
237241*
237177*
237236
237236*
237173
237173*
237173*
237180
237180*
237146*
237157
237157*
237157*
237157*
237185
237185*
237189*
237101*

B01J 20/28 (2006.01)
B01J 21/04 (2006.01)
B01J 21/06 (2006.01)
B01J 29/89 (2006.01)
B01J 21/12 (2006.01)
B01J 21/18 (2006.01)
B01J 20/26 (2006.01)
B01J 19/08 (2006.01)
B02C 23/14 (2006.01)
B02C 1/00 (2006.01)
B03B 5/00 (2006.01)
B03B 7/00 (2006.01)
B03B 9/00 (2006.01)
B05B 1/08 (2006.01)
B05B 1/08 (2006.01)
B05B 1/30 (2006.01)
B05B 1/20 (2006.01)
B05B 1/32 (2006.01)
B05B 12/10 (2006.01)
B05C 3/00 (2006.01)
B08B 3/02 (2006.01)
B08B 5/00 (2006.01)
B08B 9/093 (2006.01)
B08B 3/04 (2006.01)
B23B 39/00 (2006.01)
B23K 26/342 (2014.01)
B23K 37/04 (2006.01)
B23P 9/04 (2006.01)
B23Q 16/06 (2006.01)
B23Q 16/06 (2006.01)
B23Q 16/06 (2006.01)
B24B 21/02 (2006.01)
B24B 39/00 (2006.01)
B29B 7/38 (2006.01)
B29B 7/42 (2006.01)
B29B 7/38 (2006.01)
B29B 7/42 (2006.01)
B29C 48/36 (2019.01)
B29C 48/395 (2019.01)
B29C 48/475 (2019.01)
B29C 48/505 (2019.01)
B29C 45/46 (2006.01)
B29C 45/53 (2006.01)
B29C 45/54 (2006.01)
B29C 48/36 (2019.01)
B29C 48/395 (2019.01)
B29C 48/475 (2019.01)
B29C 48/505 (2019.01)
B29C 45/46 (2006.01)
B29C 45/53 (2006.01)
B29C 45/54 (2006.01)
B32B 37/14 (2006.01)
B32B 5/18 (2006.01)
B32B 5/16 (2006.01)
B41M 1/28 (2006.01)
B41M 1/40 (2006.01)
B60H 3/06 (2006.01)
B60L 53/16 (2019.01)
B60M 1/26 (2006.01)
B60M 1/26 (2006.01)
B60P 3/14 (2006.01)
B60S 3/06 (2006.01)
B61L 1/02 (2006.01)
B61L 25/02 (2006.01)
B61L 1/00 (2006.01)
B62D 63/06 (2006.01)
B65D 17/34 (2006.01)

237101*
237110*
237110*
237108*
237107*
237116*
237250*
237267*
237170*
237170*
237170*
237170*
237170*
237224
237225
237225*
237222
237223*
237223*
237280
237227
237227*
237190*
237190*
237152
237153
237253
237147*
237264
237265
237266
237160
237147
237192*
237192*
237193*
237193*
237192
237192*
237192*
237192*
237192*
237192*
237192*
237193
237193*
237193*
237193*
237193*
237193*
237193*
237256
237111*
237111*
237279
237279*
237173*
237164
237162
237163
237151*
237227*
237272
237272*
237273*
237151
237278

1

21
2

B65D 43/02 (2006.01) 237251
B65D 43/08 (2006.01) 237251*
B65D 53/02 (2006.01) 237251*
B82Y 40/00 (2011.01) 237209*
B82Y 20/00 (2011.01) 237260
B82Y 99/00 (2011.01) 237255*
B82Y 40/00 (2011.01) 237211*
C01B 32/50 (2017.01) 237180*
C01B 21/40 (2006.01) 237189
C01B 21/38 (2006.01) 237189*
C01B 21/32 (2006.01) 237189*
C01B 13/11 (2006.01) 237189*
C01B 21/064 (2006.01) 237111
C01B 35/00 (2006.01) 237111*
C01B 32/00 (2017.01) 237101
C01G 3/00 (2006.01)
237194*
C02F 1/28 (2006.01)
237250*
C04B 14/22 (2006.01) 237166
C04B 7/06 (2006.01)
237166*
C04B 41/48 (2006.01) 237204
C04B 103/61 (2006.01) 237167
C04B 7/42 (2006.01)
237167*
C07C 5/22 (2006.01)
237110
C07C 5/25 (2006.01)
237110*
C07C 5/29 (2006.01)
237110*
C07C 13/04 (2006.01) 237110*
C07C 43/225 (2006.01) 237154
C07C 51/493 (2006.01) 237277
C07C 67/28 (2006.01) 237277*
C07C 209/20 (2006.01) 237268
C07C 39/08 (2006.01) 237205*
C07C 39/10 (2006.01) 237205*
C07C 211/46 (2006.01) 237205*
C07C 35/29 (2006.01) 237112*
C07C 35/29 (2006.01) 237113*
C07C 49/825 (2006.01) 237119*
C07C 49/84 (2006.01) 237119*
C07C 49/825 (2006.01) 237124*
C07C 49/84 (2006.01) 237124*
C07C 49/825 (2006.01) 237125*
C07C 49/84 (2006.01) 237125*
C07C 49/825 (2006.01) 237136*
C07C 49/84 (2006.01) 237136*
C07C 49/825 (2006.01) 237137*
C07C 49/84 (2006.01) 237137*
C07C 49/825 (2006.01) 237138*
C07C 49/84 (2006.01) 237138*
C07C 49/825 (2006.01) 237139*
C07C 49/84 (2006.01) 237139*
C07C 49/825 (2006.01) 237140*
C07C 49/84 (2006.01) 237140*
C07C 49/825 (2006.01) 237143*
C07C 49/84 (2006.01) 237143*
C07C 49/825 (2006.01) 237144*
C07C 49/84 (2006.01) 237144*
C07D 249/08 (2006.01) 237102*
C07D 209/48 (2006.01) 237205
C07D 215/26 (2006.01) 237226
C07D 215/20 (2006.01) 237226*
C07D 221/10 (2006.01) 237226*
C07D 295/088 (2006.01) 237112
C07D 295/08 (2006.01) 237112*
C07D 295/088 (2006.01) 237113
C07D 295/08 (2006.01) 237113*
C07D 301/04 (2006.01) 237108
C07D 303/04 (2006.01) 237108*
C07D 301/12 (2006.01) 237107

1

2

C07D 303/04 (2006.01)
C07D 301/19 (2006.01)
C07D 303/04 (2006.01)
C07D 301/19 (2006.01)
C07D 303/04 (2006.01)
C07D 307/46 (2006.01)
C07D 307/46 (2006.01)
C07D 307/46 (2006.01)
C07D 307/46 (2006.01)
C07D 307/46 (2006.01)
C07D 307/46 (2006.01)
C07D 307/94 (2006.01)
C07D 307/88 (2006.01)
C07D 311/64 (2006.01)
C07D 311/30 (2006.01)
C07D 407/02 (2006.01)
C07D 239/94 (2006.01)
C07H 17/07 (2006.01)
C07H 17/07 (2006.01)
C07H 17/07 (2006.01)
C07H 15/24 (2006.01)
C07J 17/00 (2006.01)
C07J 71/00 (2006.01)
C07J 71/00 (2006.01)
C07K 14/325 (2006.01)
C07K 14/325 (2006.01)
C08F 2/50 (2006.01)
C08F 290/06 (2006.01)
C08F 220/34 (2006.01)
C08F 2/06 (2006.01)
C08F 2/06 (2006.01)
C08J 3/205 (2006.01)
C08J 9/18 (2006.01)
C08K 13/02 (2006.01)
C08K 5/50 (2006.01)
C08K 5/53 (2006.01)
C08K 5/07 (2006.01)
C08L 23/06 (2006.01)
C08L 27/06 (2006.01)
C08L 83/04 (2006.01)
C08L 83/04 (2006.01)
C08L 83/04 (2006.01)
C09B 61/00 (2006.01)
C09B 63/00 (2006.01)
C09B 69/00 (2006.01)
C09D 133/14 (2006.01)
C09D 5/08 (2006.01)
C09D 183/04 (2006.01)
C09D 5/08 (2006.01)
C09D 183/04 (2006.01)
C09D 163/00 (2006.01)
C09D 5/08 (2006.01)
C09D 183/04 (2006.01)
C09D 175/04 (2006.01)
C09D 7/48 (2018.01)
C09D 5/26 (2006.01)
C09J 7/38 (2018.01)
C09J 133/08 (2006.01)
C09J 7/38 (2018.01)
C09J 133/08 (2006.01)
C09K 11/06 (2006.01)
C09K 19/32 (2006.01)
C09K 11/06 (2006.01)
C10J 3/20 (2006.01)
C10L 1/12 (2006.01)
C10L 1/196 (2006.01)
C10L 10/06 (2006.01)

237107*
237116
237116*
237109
237109*
237120
237121
237122
237123
237141
237142
237149
237149*
237106
237106*
237263
237263*
237130
237132
237133
237129*
237129
237134
237135
237217*
237218*
237105
237105*
237105*
237104*
237115*
237219*
237250*
237204*
237219*
237219*
237250*
237219
237250
237201*
237202*
237203*
237183*
237208
237208*
237105*
237201
237201*
237202
237202*
237202*
237203
237203*
237118
237118*
237118*
237104
237104*
237115
237115*
237154*
237154*
237149*
237169
237255
237255*
237255*

22
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1

C10L 10/02 (2006.01)
C10L 1/224 (2006.01)
C10L 1/222 (2006.01)
C10L 10/18 (2006.01)
C10L 1/224 (2006.01)
C10L 1/222 (2006.01)
C10L 1/183 (2006.01)
C10L 10/18 (2006.01)
C10L 10/00 (2006.01)
C10L 1/12 (2006.01)
C10L 10/04 (2006.01)
C10L 10/02 (2006.01)
C10L 1/188 (2006.01)
C10L 1/222 (2006.01)
C10L 1/28 (2006.01)
C10L 1/16 (2006.01)
C10L 1/223 (2006.01)
C10L 1/183 (2006.01)
C10L 10/00 (2006.01)
C10M 103/04 (2006.01)
C10M 169/04 (2006.01)
C11D 10/02 (2006.01)
C12G 1/022 (2006.01)
C12G 3/02 (2019.01)
C12G 3/06 (2006.01)
C12N 9/64 (2006.01)
C12N 11/10 (2006.01)
C12N 1/20 (2006.01)
C12N 5/02 (2006.01)
C12N 5/077 (2010.01)
C12N 15/31 (2006.01)
C12N 15/31 (2006.01)
C12N 15/115 (2010.01)
C12P 17/04 (2006.01)
C12P 17/04 (2006.01)
C12P 17/04 (2006.01)
C12P 17/04 (2006.01)
C12P 17/04 (2006.01)
C12P 17/04 (2006.01)
C12P 19/60 (2006.01)
C12P 19/60 (2006.01)
C12P 19/60 (2006.01)
C12P 19/56 (2006.01)
C12P 33/20 (2006.01)
C12P 33/06 (2006.01)
C12P 33/10 (2006.01)
C12P 33/20 (2006.01)
C12P 33/06 (2006.01)
C12P 33/16 (2006.01)
C12P 7/18 (2006.01)
C12P 3/00 (2006.01)
C12P 7/26 (2006.01)
C12P 7/26 (2006.01)
C12P 7/26 (2006.01)
C12P 7/26 (2006.01)
C12P 7/26 (2006.01)
C12P 7/26 (2006.01)
C12P 7/26 (2006.01)
C12P 7/26 (2006.01)
C12P 7/26 (2006.01)
C12P 7/26 (2006.01)
C12P 19/44 (2006.01)
C12P 33/06 (2006.01)
C12P 33/06 (2006.01)
C12P 33/06 (2006.01)
C12P 33/10 (2006.01)
C12Q 1/689 (2018.01)

2

237255*
237261
237261*
237261*
237262
237262*
237262*
237262*
237240
237240*
237240*
237240*
237240*
237240*
237240*
237240*
237240*
237240*
237275
237229
237249
237168*
237245
237245*
237245*
237103*
237257*
237228
237158
237158*
237217
237218
237241
237120*
237121*
237122*
237123*
237141*
237142*
237130*
237132*
237133*
237129*
237129*
237134*
237134*
237135*
237135*
237135*
237228*
237211
237119
237124
237125
237136
237137
237138
237139
237140
237143
237144
237131
237126
237127
237128
237128*
237232

1

C12Q 1/04 (2006.01)
C12R 1/645 (2006.01)
C12R 1/865 (2006.01)
C12R 1/645 (2006.01)
C12R 1/645 (2006.01)
C12R 1/645 (2006.01)
C12R 1/72 (2006.01)
C12R 1/645 (2006.01)
C12R 1/645 (2006.01)
C12R 1/645 (2006.01)
C12R 1/645 (2006.01)
C12R 1/645 (2006.01)
C12R 1/785 (2006.01)
C12R 1/225 (2006.01)
C12R 1/77 (2006.01)
C12R 1/645 (2006.01)
C12R 1/72 (2006.01)
C12R 1/645 (2006.01)
C12R 1/645 (2006.01)
C12R 1/645 (2006.01)
C12R 1/865 (2006.01)
C12R 1/72 (2006.01)
C12R 1/72 (2006.01)
C12R 1/645 (2006.01)
C12R 1/72 (2006.01)
C12R 1/65 (2006.01)
C12R 1/885 (2006.01)
C12R 1/645 (2006.01)
C12R 1/645 (2006.01)
C21D 1/00 (2006.01)
C22C 21/00 (2006.01)
C22F 1/04 (2006.01)
C23C 2/00 (2006.01)
C23C 22/05 (2006.01)
C23C 14/06 (2006.01)
C23C 14/08 (2006.01)
C23D 5/00 (2006.01)
C23D 9/00 (2006.01)
C23D 11/00 (2006.01)
C23D 3/00 (2006.01)
C23F 3/00 (2006.01)
C23F 1/14 (2006.01)
C23G 1/08 (2006.01)
C25B 3/02 (2006.01)
C25D 3/12 (2006.01)
C25D 11/02 (2006.01)
C25D 9/06 (2006.01)
C25F 1/04 (2006.01)
D21F 7/12 (2006.01)
E02D 29/02 (2006.01)
E04B 1/70 (2006.01)
E04B 1/99 (2006.01)
E04B 1/84 (2006.01)
E04B 1/35 (2006.01)
E04B 1/48 (2006.01)
E04B 1/58 (2006.01)
E04C 1/00 (2006.01)
E04C 3/02 (2006.01)
E21B 7/02 (2006.01)
E21B 33/12 (2006.01)
E21B 23/06 (2006.01)
E21B 43/28 (2006.01)
E21B 43/24 (2006.01)
E21B 43/285 (2006.01)
E21C 37/12 (2006.01)
E21C 41/16 (2006.01)
E21C 41/18 (2006.01)

2

237232*
237120*
237121*
237122*
237123*
237141*
237142*
237130*
237132*
237133*
237129*
237134*
237135*
237228*
237211*
237119*
237124*
237125*
237136*
237137*
237138*
237139*
237140*
237143*
237144*
237131*
237126*
237127*
237128*
237254*
237254*
237254
237280*
237207*
237258*
237258*
237187
237187*
237187*
237187*
237280*
237168*
237168
237267*
237212
237207
237207*
237267*
237174
237237*
237259
237210
237210*
237155*
237179*
237179*
237237
237155
237152*
237181
237181*
237176
237176*
237176*
237248
237248*
237170

1

E21C 35/20 (2006.01)
E21C 25/68 (2006.01)
E21D 19/00 (2006.01)
E21F 7/00 (2006.01)
E21F 1/04 (2006.01)
E21F 13/00 (2006.01)
F01D 25/12 (2006.01)
F02C 7/12 (2006.01)
F02M 37/22 (2006.01)
F15B 15/20 (2006.01)
F16B 12/50 (2006.01)
F16B 7/18 (2006.01)
F16J 9/20 (2006.01)
F16J 15/16 (2006.01)
F16J 15/32 (2016.01)
F16J 15/34 (2006.01)
F16J 15/54 (2006.01)
F16K 31/70 (2006.01)
F16L 1/11 (2006.01)
F21V 29/63 (2015.01)
F23D 14/70 (2006.01)
F23D 14/02 (2006.01)
F23D 14/62 (2006.01)
F24C 15/20 (2006.01)
F24D 17/02 (2006.01)
F24D 10/00 (2006.01)
F24D 3/08 (2006.01)
F25B 21/02 (2006.01)
F25D 29/00 (2006.01)
F25D 13/04 (2006.01)
F26B 3/04 (2006.01)
F26B 21/00 (2006.01)
F28B 1/06 (2006.01)
F28B 9/08 (2006.01)
F28D 7/16 (2006.01)
F28F 1/36 (2006.01)
F28F 9/02 (2006.01)
F28F 27/00 (2006.01)
F28F 13/10 (2006.01)
F28F 1/12 (2006.01)
F42D 1/08 (2006.01)
G01B 15/00 (2006.01)
G01D 5/20 (2006.01)
G01K 7/16 (2006.01)
G01K 7/18 (2006.01)
G01K 3/06 (2006.01)
G01K 13/08 (2006.01)
G01K 13/04 (2006.01)
G01K 11/30 (2006.01)
G01M 5/00 (2006.01)
G01N 25/72 (2006.01)
G01N 21/64 (2006.01)
G01N 11/14 (2006.01)

2

1

2

237199*
237199*
237191*
237191
237191*
237199
237222*
237222*
237236*
237190
237179
237179*
237190*
237243
237243*
237243*
237243*
237223
237276*
237224*
237172
237172*
237172*
237178*
237231
237231*
237231*
237114*
237114
237114*
237235*
237235*
237178
237178*
237213*
237178*
237178*
237213
237213*
237213*
237248*
237161*
237272*
237221
237221*
237221*
237230
237230*
237161*
237198
237256*
237149*
237148

G01N 9/36 (2006.01)
G01N 19/00 (2006.01)
G01N 15/08 (2006.01)
G01N 33/36 (2006.01)
G01N 7/00 (2006.01)
G01N 15/08 (2006.01)
G01N 33/36 (2006.01)
G01N 21/78 (2006.01)
G01N 33/38 (2006.01)
G01N 22/04 (2006.01)
G01N 27/26 (2006.01)
G01N 31/22 (2006.01)
G01N 33/53 (2006.01)
G01R 27/16 (2006.01)
G01V 15/00 (2006.01)
G06F 7/58 (2006.01)
G06F 7/58 (2006.01)
G10K 11/16 (2006.01)
G10K 11/20 (2006.01)
G21F 9/12 (2006.01)
H01F 27/28 (2006.01)
H01F 41/04 (2006.01)
H01L 33/00 (2010.01)
H01L 51/05 (2006.01)
H01L 51/30 (2006.01)
H01L 51/42 (2006.01)
H01L 51/46 (2006.01)
H01L 51/50 (2006.01)
H01L 51/54 (2006.01)
H01L 21/329 (2006.01)
H01M 2/14 (2006.01)
H01M 2/18 (2006.01)
H01M 10/12 (2006.01)
H01R 13/629 (2006.01)
H02G 9/02 (2006.01)
H02K 11/00 (2016.01)
H02K 17/16 (2006.01)
H02K 1/26 (2006.01)
H02K 1/16 (2006.01)
H02M 3/335 (2006.01)
H02S 20/21 (2014.01)
H02S 20/30 (2014.01)
H02S 20/21 (2014.01)
H02S 20/30 (2014.01)
H03H 7/00 (2006.01)
H03H 7/46 (2006.01)
H03K 3/84 (2006.01)
H03K 3/84 (2006.01)
H04H 20/00 (2009.01)
H04J 1/00 (2006.01)
H04N 7/00 (2011.01)
H05B 6/64 (2006.01)

237148*
237148*
237269
237269*
237269*
237156
237156*
237271
237271*
237161
237267
237184
237184*
237252
237276*
237196
237197
237210*
237210*
237185*
237165
237165*
237260*
237154*
237154*
237154*
237154*
237154*
237154*
237258
237175
237175*
237175*
237164*
237276
237230*
237220
237220*
237220*
237200
237238
237238*
237239
237239*
237171*
237171*
237196*
237197*
237171
237273
237171*
237259*

INDEKS NUMEROWY
UDZIELONYCH PATENTÓW
	Nr
patentu

Symbol
MKP

	Nr
patentu

Symbol
MKP

1

2

1

2

237101
237102
237103
237104
237105

C01B 32/00 (2017.01)
A61K 31/4196 (2006.01)
A23B 4/12 (2006.01)
C09J 7/38 (2018.01)
C08F 2/50 (2006.01)

237106
237107
237108
237109
237110

C07D 311/64 (2006.01)
C07D 301/12 (2006.01)
C07D 301/04 (2006.01)
C07D 301/19 (2006.01)
C07C 5/22 (2006.01)

Nr 6/2021
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1

2

1

2

1

2

1

2

237111
237112
237113
237114
237115
237116
237117
237118
237119
237120
237121
237122
237123
237124
237125
237126
237127
237128
237129
237130
237131
237132
237133
237134
237135
237136
237137
237138
237139
237140
237141
237142
237143
237144
237145
237146
237147
237148
237149
237151
237152
237153
237154
237155
237156
237157
237158
237159
237160
237161
237162
237163
237164
237165
237166
237167
237168
237169
237170
237171
237172
237173
237174
237175
237176
237177
237178
237179
237180

C01B 21/064 (2006.01)
C07D 295/088 (2006.01)
C07D 295/088 (2006.01)
F25D 29/00 (2006.01)
C09J 7/38 (2018.01)
C07D 301/19 (2006.01)
A01M 7/00 (2006.01)
C09D 175/04 (2006.01)
C12P 7/26 (2006.01)
C07D 307/46 (2006.01)
C07D 307/46 (2006.01)
C07D 307/46 (2006.01)
C07D 307/46 (2006.01)
C12P 7/26 (2006.01)
C12P 7/26 (2006.01)
C12P 33/06 (2006.01)
C12P 33/06 (2006.01)
C12P 33/06 (2006.01)
C07J 17/00 (2006.01)
C07H 17/07 (2006.01)
C12P 19/44 (2006.01)
C07H 17/07 (2006.01)
C07H 17/07 (2006.01)
C07J 71/00 (2006.01)
C07J 71/00 (2006.01)
C12P 7/26 (2006.01)
C12P 7/26 (2006.01)
C12P 7/26 (2006.01)
C12P 7/26 (2006.01)
C12P 7/26 (2006.01)
C07D 307/46 (2006.01)
C07D 307/46 (2006.01)
C12P 7/26 (2006.01)
C12P 7/26 (2006.01)
A43B 7/08 (2006.01)
A61H 33/02 (2006.01)
B24B 39/00 (2006.01)
G01N 11/14 (2006.01)
C07D 307/94 (2006.01)
B62D 63/06 (2006.01)
B23B 39/00 (2006.01)
B23K 26/342 (2014.01)
C07C 43/225 (2006.01)
E04C 3/02 (2006.01)
G01N 15/08 (2006.01)
B01J 19/08 (2006.01)
C12N 5/02 (2006.01)
A23J 1/08 (2006.01)
B24B 21/02 (2006.01)
G01N 22/04 (2006.01)
B60M 1/26 (2006.01)
B60M 1/26 (2006.01)
B60L 53/16 (2019.01)
H01F 27/28 (2006.01)
C04B 14/22 (2006.01)
C04B 103/61 (2006.01)
C23G 1/08 (2006.01)
C10J 3/20 (2006.01)
E21C 41/18 (2006.01)
H04H 20/00 (2009.01)
F23D 14/70 (2006.01)
B01D 46/52 (2006.01)
D21F 7/12 (2006.01)
H01M 2/14 (2006.01)
E21B 43/28 (2006.01)
A47C 7/54 (2006.01)
F28B 1/06 (2006.01)
F16B 12/50 (2006.01)
B01D 53/62 (2006.01)

237181
237182
237183
237184
237185
237186
237187
237188
237189
237190
237191
237192
237193
237194
237195
237196
237197
237198
237199
237200
237201
237202
237203
237204
237205
237206
237207
237208
237209
237210
237211
237212
237213
237214
237215
237216
237217
237218
237219
237220
237221
237222
237223
237224
237225
237226
237227
237228
237229
237230
237231
237232
237233
237234
237235
237236
237237
237238
237239
237240
237241
237242
237243
237244
237245
237246
237247
237248
237249

E21B 33/12 (2006.01)
A61K 9/06 (2006.01)
A61K 36/28 (2006.01)
G01N 31/22 (2006.01)
B01J 20/28 (2006.01)
A61L 15/18 (2006.01)
C23D 5/00 (2006.01)
A61K 36/61 (2006.01)
C01B 21/40 (2006.01)
F15B 15/20 (2006.01)
E21F 7/00 (2006.01)
B29C 48/36 (2019.01)
B29C 48/36 (2019.01)
A23K 20/20 (2016.01)
A61M 1/10 (2006.01)
G06F 7/58 (2006.01)
G06F 7/58 (2006.01)
G01M 5/00 (2006.01)
E21F 13/00 (2006.01)
H02M 3/335 (2006.01)
C09D 5/08 (2006.01)
C09D 5/08 (2006.01)
C09D 5/08 (2006.01)
C04B 41/48 (2006.01)
C07D 209/48 (2006.01)
A61K 36/185 (2006.01)
C25D 11/02 (2006.01)
C09B 63/00 (2006.01)
A23L 33/16 (2016.01)
E04B 1/99 (2006.01)
C12P 3/00 (2006.01)
C25D 3/12 (2006.01)
F28F 27/00 (2006.01)
A44B 17/00 (2006.01)
A44B 17/00 (2006.01)
A44B 17/00 (2006.01)
C12N 15/31 (2006.01)
C12N 15/31 (2006.01)
C08L 23/06 (2006.01)
H02K 17/16 (2006.01)
G01K 7/16 (2006.01)
B05B 1/20 (2006.01)
F16K 31/70 (2006.01)
B05B 1/08 (2006.01)
B05B 1/08 (2006.01)
C07D 215/26 (2006.01)
B08B 3/02 (2006.01)
C12N 1/20 (2006.01)
C10M 103/04 (2006.01)
G01K 13/08 (2006.01)
F24D 17/02 (2006.01)
C12Q 1/689 (2018.01)
A61K 31/4045 (2006.01)
A61K 31/445 (2006.01)
A23B 7/02 (2006.01)
B01D 35/01 (2006.01)
E04C 1/00 (2006.01)
H02S 20/21 (2014.01)
H02S 20/21 (2014.01)
C10L 10/00 (2006.01)
C12N 15/115 (2010.01)
A61K 38/08 (2006.01)
F16J 15/16 (2006.01)
A21D 2/38 (2006.01)
C12G 1/022 (2006.01)
A23K 10/22 (2016.01)
A23K 10/30 (2016.01)
E21C 37/12 (2006.01)
C10M 169/04 (2006.01)

237250
237251
237252
237253
237254
237255
237256
237257
237258
237259
237260
237261
237262
237263
237264
237265

C08L 27/06 (2006.01)
B65D 43/02 (2006.01)
G01R 27/16 (2006.01)
B23K 37/04 (2006.01)
C22F 1/04 (2006.01)
C10L 1/12 (2006.01)
B32B 37/14 (2006.01)
A23L 33/135 (2016.01)
H01L 21/329 (2006.01)
E04B 1/70 (2006.01)
B82Y 20/00 (2011.01)
C10L 1/224 (2006.01)
C10L 1/224 (2006.01)
C07D 407/02 (2006.01)
B23Q 16/06 (2006.01)
B23Q 16/06 (2006.01)

237266
237267
237268
237269
237270
237271
237272
237273
237274
237275
237276
237277
237278
237279
237280

B23Q 16/06 (2006.01)
G01N 27/26 (2006.01)
C07C 209/20 (2006.01)
G01N 15/08 (2006.01)
A23L 21/10 (2016.01)
G01N 21/78 (2006.01)
B61L 1/02 (2006.01)
H04J 1/00 (2006.01)
A61L 27/38 (2006.01)
C10L 10/00 (2006.01)
H02G 9/02 (2006.01)
C07C 51/493 (2006.01)
B65D 17/34 (2006.01)
B41M 1/28 (2006.01)
B05C 3/00 (2006.01)

Decyzje o odmowie udzielenia prawa,
wydane po ogłoszeniu o zgłoszeniu
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer zgłoszenia wynalazku, numer zgłoszenia macierzystego dla zgłoszeń wydzielonych,
oraz numer i rok wydania Biuletynu Urzędu Patentowego, w którym
zgłoszenie zostało ogłoszone.
u)

(A1) (21) 415689
u)
(A1) (21) 423061
u)
(A1) (21) 423062
u)
(A1) (21) 423828

14/2017
08/2019
08/2019
13/2019

u)

(A1) (21) 424316
u)
(A1) (21) 424740
u)
(A1) (21) 425830

16/2019
19/2019
26/2019

u)

zgłoszenie (część zgłoszenia) będzie rozpatrywane jako zgłoszenie wzoru
użytkowego

Decyzje o umorzeniu postępowania
w sprawie udzielenia prawa,
wydane po ogłoszeniu o zgłoszeniu
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer zgłoszenia wynalazku, numer zgłoszenia macierzystego dla zgłoszeń wydzielonych
oraz numer i rok wydania Biuletynu Urzędu Patentowego, w którym
zgłoszenie zostało ogłoszone.
(A1) (21) 431599

u)

07/2020

u)

zgłoszenie (część zgłoszenia) będzie rozpatrywane jako zgłoszenie wzoru
użytkowego

Wpisy i zmiany w rejestrze nieuwzględnione
w innych samodzielnych ogłoszeniach
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer patentu, wskazanie
rubryki rejestru, charakter oraz treść wpisu. Publikacji podlegają wpisy
w rejestrze dotyczące uprawnionych, twórców, praw ograniczających
patent oraz sprostowania istotnych pomyłek.
Rubryka A – dane uprawnionego
Rubryka B – tytuł wynalazku
Rubryka C – dane twórców wynalazku
Rubryka D – prawa ograniczające patent
Rubryka E – wpisy uzupełniające stan prawny patentu
Rubryka F – wnioski o unieważnienie, sprzeciwy oraz decyzje dotyczące patentu
Rubryka G – informacje o unieważnieniu lub wygaśnięciu patentu
(11) 222470 A. Wykreślono: WŁODARCZYK WŁADYSŁAW IGLOO,
Bochnia, Polska 005711177 Wpisano: IGLOO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Stary Wiśnicz, Polska 385251376
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(11) 231106 C. Wykreślono: MARIAN KORDAS, Góralice, Polska; RAFAŁ RAKOCZY, Szczecin, Polska; KAROL FIJAŁKOWSKI,
Szczecin, Polska; MAGDALENA STRUK, Szczecin, Polska Wpisano: MARIAN KORDAS, Góralice, Polska; RAFAŁ RAKOCZY, Szczecin, Polska; KAROL FIJAŁKOWSKI, Szczecin, Polska; MAGDALENA
STRUK, Szczecin, Polska; PAWEŁ NAWROTEK, Szczecin, Polska
(11) 231400 A. Wykreślono: POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA,
Białystok, Polska 000001672 Wpisano: KOWNACKI CEZARY, Białystok, Polska
(11) 232086 A. Wykreślono: AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE, Kraków,
Polska 000001577 Wpisano: AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE, Kraków, Polska 000001577; POLITECHNIKA WARSZAWSKA, Warszawa,
Polska 000001554; POLITECHNIKA GDAŃSKA, Gdańsk, Polska 000001620; INSTYTUT NAFTY I GAZU - PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY, Kraków, Polska 000023136; POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa,
Polska 012216736; ORLEN UPSTREAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 140525990; LOTOS
PETROBALTIC SPÓŁKA AKCYJNA, Gdańsk, Polska 002881387
(11) 232471 A. Wykreślono: KME SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Janikowo, Polska 631022757 Wpisano:
KACZMAREK SŁAWOMIR, Poznań, Polska
(11) 235071 A. Wykreślono: PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE BELIN WOJCIECH LENARTOWICZ, ROMAN
ERDMANN, ANDRZEJ NOWAK SPÓŁKA JAWNA, Poznań, Polska 630540295 Wpisano: BELIN POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, Polska 630540295
(11) 235300 A. Wykreślono: MITSUBISHI HITACHI POWER
SYSTEMS, LTD., Yokohama-Shi, Japonia Wpisano: Mitsubishi Power, Ltd., Jokohama, Japonia
(11) 235736 A. Wykreślono: POLGRAVEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk, Polska 190534010
Wpisano: POLGRAVEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Chwaszczyno, Polska 190534010

PATENTY EUROPEJSKIE
Złożone tłumaczenia
patentów europejskich
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: rodzaj tłumaczenia patentu
europejskiego chronionego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
opisany kodem dokumentu, datę publikacji o udzieleniu patentu
europejskiego, rok wydania i numer Europejskiego Biuletynu Patentowego, w którym ogłoszono o udzieleniu patentu, numer patentu
europejskiego.
(T5) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T5) (97)

14 03 2012
23 09 2020
23 09 2020
30 09 2020
29 07 2020
30 09 2020
30 09 2020
14 10 2020
26 08 2020
01 07 2020
23 09 2020
02 09 2020
10 07 2013

2012/11	EP 1610850 B1
2020/39	EP 1857006 B1
2020/39	EP 1957110 B1
2020/40	EP 1964547 B1
2020/31	EP 1993706 B1
2020/40	EP 2027656 B1
2020/40	EP 2071225 B1
2020/42	EP 2110980 B1
2020/35	EP 2144458 B1
2020/27	EP 2178627 B1
2020/39	EP 2242618 B1
2020/36	EP 2272538 B1
2013/28	EP 2276591 B1

(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T4) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
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(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
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(T3) (97)
(T3) (97)
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(T3) (97)
(T5) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
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(T3) (97)
(T5) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)

05 08 2020
16 09 2020
10 06 2020
08 04 2020
13 05 2020
16 09 2020
15 07 2020
16 09 2020
10 06 2020
10 06 2020
23 09 2020
24 06 2020
26 08 2020
19 08 2020
16 09 2020
23 09 2020
29 07 2020
14 10 2020
16 09 2020
22 07 2020
19 08 2020
12 08 2020
11 11 2020
23 09 2020
20 05 2020
14 10 2020
14 10 2020
30 09 2020
09 09 2020
03 06 2020
01 07 2020
26 08 2020
17 06 2020
23 09 2020
20 05 2020
01 07 2020
19 08 2020
02 09 2020
23 09 2020
12 08 2020
14 06 2017
16 09 2020
19 08 2020
16 09 2020
09 09 2020
09 09 2020
29 07 2020
01 07 2020
07 10 2020
08 04 2020
02 09 2020
26 08 2020
23 09 2020
08 03 2017
16 09 2020
04 11 2020
29 04 2020
23 09 2020
11 11 2020
21 10 2020
16 09 2020
09 09 2020
30 09 2020
09 09 2020
29 04 2020
23 09 2020
11 11 2020

2020/32	EP 2307556 B1
2020/38	EP 2358746 B1
2020/24	EP 2380491 B1
2020/15	EP 2380576 B1
2020/20	EP 2399089 B1
2020/38	EP 2405950 B1
2020/29	EP 2423908 B1
2020/38	EP 2428181 B1
2020/24	EP 2460276 B1
2020/24	EP 2460276 B1
2020/39	EP 2480798 B1
2020/26	EP 2485605 B1
2020/35	EP 2504289 B1
2020/34	EP 2511677 B1
2020/38	EP 2528567 B1
2020/39	EP 2540564 B1
2020/31	EP 2557329 B1
2020/42	EP 2557938 B1
2020/38	EP 2558801 B1
2020/30	EP 2572017 B1
2020/34	EP 2575612 B1
2020/33	EP 2576095 B1
2020/46	EP 2576402 B1
2020/39	EP 2576746 B1
2020/21	EP 2598175 B1
2020/42	EP 2604545 B1
2020/42	EP 2616186 B1
2020/40	EP 2637286 B1
2020/37	EP 2646768 B1
2020/23	EP 2653260 B1
2020/27	EP 2658551 B1
2020/35	EP 2662487 B1
2020/25	EP 2708607 B1
2020/39	EP 2709627 B1
2020/21	EP 2713353 B1
2020/27	EP 2714298 B1
2020/34	EP 2718326 B1
2020/36	EP 2742511 B1
2020/39	EP 2747688 B1
2020/33	EP 2758776 B1
2017/24	EP 2766282 B1
2020/38	EP 2773118 B1
2020/34	EP 2774756 B1
2020/38	EP 2783723 B1
2020/37	EP 2790668 B1
2020/37	EP 2791346 B1
2020/31	EP 2792100 B1
2020/27	EP 2794238 B1
2020/41	EP 2802433 B1
2020/15	EP 2812183 B1
2020/36	EP 2819241 B1
2020/35	EP 2833116 B1
2020/39	EP 2847494 B1
2017/10	EP 2848105 B1
2020/38	EP 2861407 B1
2020/45	EP 2864068 B1
2020/18	EP 2875103 B1
2020/39	EP 2892374 B1
2020/46	EP 2894151 B1
2020/43	EP 2899460 B1
2020/38	EP 2900070 B1
2020/37	EP 2913386 B1
2020/40	EP 2916943 B1
2020/37	EP 2922860 B1
2020/18	EP 2931030 B1
2020/39	EP 2934560 B1
2020/46	EP 2934809 B1

Nr 6/2021
(T3) (97)
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02 09 2020
28 10 2020
23 09 2020
07 10 2020
05 08 2020
09 09 2020
23 09 2020
22 07 2020
02 12 2020
18 11 2020
25 11 2020
19 08 2020
30 09 2020
23 09 2020
02 09 2020
30 09 2020
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2020/36	EP 2938700 B1
2020/44	EP 2943347 B1
2020/39	EP 2945839 B1
2020/41	EP 2949254 B1
2020/32	EP 2957251 B1
2020/37	EP 2959892 B1
2020/39	EP 2967745 B1
2020/30	EP 2968377 B1
2020/49	EP 2969543 B1
2020/47	EP 2970006 B1
2020/48	EP 2970571 B1
2020/34	EP 2976646 B1
2020/40	EP 2977333 B1
2020/39	EP 2978877 B1
2020/36	EP 2979773 B1
2020/40	EP 2979997 B1
2020/35	EP 2982337 B1
2020/33	EP 2986136 B1
2020/42	EP 2987412 B1
2020/38	EP 2991511 B1
2020/36	EP 3002375 B1
2020/37	EP 3009685 B1
2020/35	EP 3010878 B1
2020/40	EP 3015511 B1
2020/30	EP 3024519 B1
2020/23	EP 3024816 B1
2020/39	EP 3036366 B1
2020/25	EP 3037432 B1
2020/34	EP 3041375 B1
2020/32	EP 3052295 B1
2020/37	EP 3054857 B1
2020/37	EP 3055269 B1
2020/35	EP 3056506 B1
2019/49	EP 3057817 B1
2020/30	EP 3061456 B1
2020/36	EP 3065763 B1
2020/34	EP 3072183 B1
2020/44	EP 3079269 B1
2020/40	EP 3083671 B1
2020/37	EP 3095510 B1
2020/46	EP 3096635 B1
2020/47	EP 3097313 B1
2020/47	EP 3099333 B1
2020/36	EP 3099779 B1
2020/37	EP 3102218 B1
2020/40	EP 3103861 B1
2020/36	EP 3104154 B1
2020/42	EP 3104721 B1
2020/38	EP 3106066 B1
2020/41	EP 3107544 B1
2020/35	EP 3110849 B1
2020/42	EP 3113749 B1
2020/39	EP 3116530 B1
2020/42	EP 3120729 B1
2020/37	EP 3124450 B1
2020/37	EP 3124682 B1
2020/33	EP 3125697 B1
2020/29	EP 3129125 B1
2020/48	EP 3130407 B1
2020/29	EP 3130601 B1
2020/49	EP 3130932 B1
2020/29	EP 3131585 B1
2020/38	EP 3132231 B1
2020/19	EP 3136354 B1
2020/26	EP 3139888 B1
2020/31	EP 3142637 B1
2020/51	EP 3143019 B1
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22 07 2020
09 09 2020
20 05 2020
22 07 2020
03 06 2020
05 08 2020
12 08 2020
11 11 2020
11 11 2020
07 10 2020
02 09 2020
22 07 2020
16 09 2020
14 10 2020
30 09 2020
29 07 2020
30 09 2020
18 03 2020
30 09 2020
09 09 2020
21 10 2020
07 10 2020
13 05 2020
21 10 2020
01 07 2020
25 11 2020
01 07 2020
27 05 2020
14 10 2020
30 09 2020
02 12 2020
16 09 2020
09 12 2020
24 06 2020
30 09 2020
14 10 2020
24 06 2020
14 10 2020
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07 10 2020
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25
2020/30	EP 3145488 B1
2020/37	EP 3147276 B1
2020/21	EP 3152910 B1
2020/30	EP 3153315 B1
2020/23	EP 3157653 B1
2020/32	EP 3158118 B1
2020/33	EP 3159329 B1
2020/46	EP 3164141 B1
2020/46	EP 3164338 B1
2020/41	EP 3166397 B1
2020/36	EP 3170722 B1
2020/30	EP 3172832 B1
2020/38	EP 3175711 B1
2020/42	EP 3177441 B1
2020/40	EP 3180535 B1
2020/31	EP 3183264 B1
2020/40	EP 3183506 B1
2020/12	EP 3184587 B1
2020/40	EP 3187064 B1
2020/37	EP 3187128 B1
2020/43	EP 3189206 B1
2020/41	EP 3189279 B1
2020/20	EP 3190900 B1
2020/43	EP 3194401 B1
2020/27	EP 3204359 B1
2020/48	EP 3205653 B1
2020/27	EP 3209359 B1
2020/22	EP 3209789 B1
2020/42	EP 3210717 B1
2020/40	EP 3211236 B1
2020/49	EP 3212166 B1
2020/38	EP 3213381 B1
2020/50	EP 3213657 B1
2020/26	EP 3213755 B1
2020/40	EP 3217817 B1
2020/42	EP 3217980 B1
2020/26	EP 3220989 B1
2020/42	EP 3221101 B1
2020/32	EP 3227081 B1
2020/41	EP 3230320 B1
2020/40	EP 3236789 B1
2020/39	EP 3239307 B1
2020/36	EP 3239620 B1
2020/38	EP 3240424 B1
2020/44	EP 3241300 B1
2020/34	EP 3245352 B1
2020/25	EP 3245485 B1
2020/40	EP 3247939 B1
2020/36	EP 3248419 B1
2020/40	EP 3253049 B1
2020/36	EP 3255974 B1
2020/33	EP 3256107 B1
2020/36	EP 3256330 B1
2020/37	EP 3256581 B1
2020/40	EP 3265291 B1
2020/37	EP 3268024 B1
2020/45	EP 3268078 B1
2020/40	EP 3268151 B1
2020/32	EP 3269358 B1
2020/18	EP 3269796 B1
2020/39	EP 3271188 B1
2020/35	EP 3271633 B1
2020/36	EP 3274114 B1
2020/40	EP 3274535 B1
2020/32	EP 3275319 B1
2020/38	EP 3275841 B1
2020/35	EP 3275899 B1
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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) 1693415 A. Wykreślono: Evonik Degussa GmbH, Essen,
Niemcy Wpisano: Evonik Operations GmbH, Essen, Niemcy
(11) 1771518 A. Wykreślono: Evonik Degussa GmbH, Essen,
Niemcy Wpisano: Evonik Operations GmbH, Essen, Niemcy
(11) 1750916 A. Wykreślono: M&G USA Corporation, Apple
Grove, Stany Zjednoczone Ameryki Wpisano: APG POLYTECH, LLC,
Wilmington, Stany Zjednoczone Ameryki
(11) 1843991 A. Wykreślono: Evonik Degussa GmbH, Essen,
Niemcy Wpisano: Evonik Operations GmbH, Essen, Niemcy
(11) 1719597 A. Wykreślono: Evonik Degussa GmbH, Essen,
Niemcy Wpisano: Evonik Operations GmbH, Essen, Niemcy

(11) 1734045 A. Wykreślono: Evonik Degussa GmbH, Essen,
Niemcy Wpisano: Evonik Operations GmbH, Essen, Niemcy
(11) 1808457 A. Wykreślono: Evonik Degussa GmbH, Essen,
Niemcy Wpisano: Evonik Operations GmbH, Essen, Niemcy
(11) 1810569 A. Wykreślono: Evonik Degussa GmbH, Essen,
Niemcy Wpisano: Evonik Operations GmbH, Essen, Niemcy
(11) 1846207 A. Wykreślono: M&G USA Corporation, Apple
Grove, Stany Zjednoczone Ameryki Wpisano: APG POLYTECH, LLC,
Wilmington, Stany Zjednoczone Ameryki
(11) 1841575 A. Wykreślono: M&G USA Corporation, Apple
Grove, Stany Zjednoczone Ameryki Wpisano: APG POLYTECH, LLC,
Wilmington, Stany Zjednoczone Ameryki
(11) 1883516 A. Wykreślono: M&G USA Corporation, Apple
Grove, Stany Zjednoczone Ameryki Wpisano: APG POLYTECH, LLC,
Wilmington, Stany Zjednoczone Ameryki
(11) 1893558 A. Wykreślono: Evonik Degussa GmbH, Essen,
Niemcy Wpisano: Evonik Operations GmbH, Essen, Niemcy
(11) 1924357 A. Wykreślono: Evonik Degussa GmbH, Essen,
Niemcy Wpisano: Evonik Operations GmbH, Essen, Niemcy
(11) 1917310 A. Wykreślono: Evonik Degussa GmbH, Essen,
Niemcy Wpisano: Evonik Operations GmbH, Essen, Niemcy
(11) 1917320 A. Wykreślono: Evonik Degussa GmbH, Essen,
Niemcy Wpisano: Evonik Operations GmbH, Essen, Niemcy
(11) 1912640 A. Wykreślono: Novartis AG, Basel, Szwajcaria
Wpisano: SECURA BIO, INC., Henderson, Stany Zjednoczone Ameryki
(11) 1943310 A. Wykreślono: M&G USA Corporation, Apple
Grove, Stany Zjednoczone Ameryki Wpisano: APG POLYTECH, LLC,
Wilmington, Stany Zjednoczone Ameryki
(11) 1916227 A. Wykreślono: Evonik Degussa GmbH, Essen,
Niemcy Wpisano: Evonik Operations GmbH, Essen, Niemcy
(11) 1829922 A. Wykreślono: Evonik Degussa GmbH, Essen,
Niemcy Wpisano: Evonik Operations GmbH, Essen, Niemcy
(11) 1982964 A. Wykreślono: Evonik Degussa GmbH, Essen,
Niemcy Wpisano: Evonik Operations GmbH, Essen, Niemcy
(11) 1903019 A. Wykreślono: Evonik Degussa GmbH, Essen,
Niemcy Wpisano: Evonik Operations GmbH, Essen, Niemcy
(11) 1894621 A. Wykreślono: Evonik Degussa GmbH, Essen,
Niemcy Wpisano: Evonik Operations GmbH, Essen, Niemcy
(11) 2065029 A. Wykreślono: Evonik Degussa GmbH, Essen,
Niemcy Wpisano: Evonik Operations GmbH, Essen, Niemcy
(11) 2038337 A. Wykreślono: Evonik Degussa GmbH, Essen,
Niemcy Wpisano: Evonik Operations GmbH, Essen, Niemcy
(11) 2150342 A. Wykreślono: Evonik Degussa GmbH, Essen,
Niemcy Wpisano: Evonik Operations GmbH, Essen, Niemcy
(11) 2041098 A. Wykreślono: Evonik Degussa GmbH, Essen,
Niemcy Wpisano: Evonik Operations GmbH, Essen, Niemcy
(11) 2077980 A. Wykreślono: Evonik Degussa GmbH, Essen,
Niemcy Wpisano: Evonik Operations GmbH, Essen, Niemcy
(11) 2089163 A. Wykreślono: Evonik Degussa GmbH, Essen,
Niemcy Wpisano: Evonik Operations GmbH, Essen, Niemcy
(11) 2002803 A. Wykreślono: Alcon, Inc., Hünenberg, Szwajcaria Wpisano: Novartis AG, Bazylea, Szwajcaria
(11) 2011813 A. Wykreślono: Evonik Degussa GmbH, Essen,
Niemcy Wpisano: Evonik Operations GmbH, Essen, Niemcy
(11) 2017053 A. Wykreślono: Evonik Degussa GmbH, Essen,
Niemcy Wpisano: Evonik Operations GmbH, Essen, Niemcy
(11) 2171000 A. Wykreślono: Evonik Degussa GmbH, Essen,
Niemcy Wpisano: Evonik Operations GmbH, Essen, Niemcy
(11) 2181158 A. Wykreślono: M&G USA Corporation, Apple
Grove, Stany Zjednoczone Ameryki Wpisano: APG POLYTECH, LLC,
Wilmington, Stany Zjednoczone Ameryki
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(11) 2234957 A. Wykreślono: Evonik Degussa GmbH, Essen,
Niemcy Wpisano: Evonik Operations GmbH, Essen, Niemcy
(11) 2143497 A. Wykreślono: Rauh, Ralf, Memmingen, Niemcy Wpisano: VIBRA MASCHINENFABRIK Schultheis GmbH & Co.,
Offenbach am Main, Niemcy
(11) 2159027 A. Wykreślono: M&G USA Corporation, Apple
Grove, Stany Zjednoczone Ameryki Wpisano: APG POLYTECH, LLC,
Wilmington, Stany Zjednoczone Ameryki
(11) 2159028 A. Wykreślono: M&G USA Corporation, Apple
Grove, Stany Zjednoczone Ameryki Wpisano: APG POLYTECH, LLC,
Wilmington, Stany Zjednoczone Ameryki
(11) 2313443 A. Wykreślono: Evonik Degussa GmbH, Essen,
Niemcy Wpisano: Evonik Operations GmbH, Essen, Niemcy
(11) 2313267 A. Wykreślono: Evonik Degussa GmbH, Essen,
Niemcy Wpisano: Evonik Operations GmbH, Essen, Niemcy
(11) 2399869 A. Wykreślono: Evonik Degussa GmbH, Essen,
Niemcy Wpisano: Evonik Operations GmbH, Essen, Niemcy
(11) 2284083 A. Wykreślono: Langhammer GmbH, Eisenberg, Niemcy Wpisano: Körber Supply Chain Automation Eisenberg GmbH, Eisenberg, Niemcy
(11) 2440407 A. Wykreślono: M&G USA Corporation, Apple
Grove, Stany Zjednoczone Ameryki Wpisano: APG POLYTECH, LLC,
Wilmington, Stany Zjednoczone Ameryki
(11) 2506957 A. Wykreślono: Evonik Degussa GmbH, Essen,
Niemcy Wpisano: Evonik Operations GmbH, Essen, Niemcy
(11) 2539291 A. Wykreślono: Guardian Industries Corp.,
Auburn Hills, Stany Zjednoczone Ameryki Wpisano: GUARDIAN
GLASS, LLC, Auburn Hills, Stany Zjednoczone Ameryki
(11) 2380903 A. Wykreślono: Ganymed Pharmaceuticals
GmbH, Mainz, Niemcy Wpisano: Astellas Pharma Inc., Tokyo, Japonia
(11) 2380928 A. Wykreślono: Evonik Degussa GmbH, Essen,
Niemcy Wpisano: Evonik Operations GmbH, Essen, Niemcy
(11) 2366734 A. Wykreślono: M&G USA Corporation, Apple
Grove, Stany Zjednoczone Ameryki Wpisano: APG POLYTECH, LLC,
Wilmington, Stany Zjednoczone Ameryki
(11) 2468819 A. Wykreślono: M&G USA Corporation, Apple
Grove, Stany Zjednoczone Ameryki Wpisano: APG POLYTECH, LLC,
Wilmington, Stany Zjednoczone Ameryki
(11) 2543700 A. Wykreślono: Evonik Degussa GmbH, Essen,
Niemcy Wpisano: Evonik Operations GmbH, Essen, Niemcy
(11) 2620214 A. Wykreślono: Evonik Degussa GmbH, Essen,
Niemcy Wpisano: Evonik Operations GmbH, Essen, Niemcy
(11) 2675848 A. Wykreślono: M&G USA Corporation, Apple
Grove, Stany Zjednoczone Ameryki Wpisano: APG POLYTECH, LLC,
Wilmington, Stany Zjednoczone Ameryki
(11) 2678508 A. Wykreślono: Guardian Industries Corp.,
Auburn Hills, Stany Zjednoczone Ameryki Wpisano: GUARDIAN
GLASS, LLC, Auburn Hills, Stany Zjednoczone Ameryki
(11) 2727352 A. Wykreślono: Qualcomm Incorporated, San
Diego, Stany Zjednoczone Ameryki Wpisano: Velos Media International Limited, Dublin, Irlandia
(11) 2746132 A. Wykreślono: Beijing National Railway Research & Design Institute of Signal & Communication Group Co., Ltd.,
Beijing, Chiny Wpisano: CRSC Research & Design Institute Group
Co., Ltd., Beijing, Chiny
(11) 2791447 A. Wykreślono: Guardian Industries Corp.,
Auburn Hills, Stany Zjednoczone Ameryki Wpisano: GUARDIAN
GLASS, LLC, Auburn Hills, Stany Zjednoczone Ameryki
(11) 2653375 A. Wykreślono: Cimco Marine Diesel AB, Ängelholm, Szwecja Wpisano: OXE Marine AB, Ängelholm, Szwecja
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(11) 2847997 A. Wykreślono: Qualcomm Incorporated, San
Diego, Stany Zjednoczone Ameryki Wpisano: Velos Media International Limited, Dublin, Irlandia
(11) 2856163 A. Wykreślono: Bio-Rad Innovations, Marnes-La-Coquette, Francja Wpisano: Bio-Rad Europe GmbH, Basel,
Szwajcaria
(11) 2855817 A. Wykreślono: Guardian Industries Corp.,
Auburn Hills, Stany Zjednoczone Ameryki Wpisano: GUARDIAN
GLASS, LLC, Auburn Hills, Stany Zjednoczone Ameryki
(11) 2868081 A. Wykreślono: Qualcomm Incorporated, San
Diego, Stany Zjednoczone Ameryki Wpisano: Velos Media International Limited, Dublin, Irlandia
(11) 2937351 A. Wykreślono: Evonik Degussa GmbH, Essen,
Niemcy Wpisano: Evonik Operations GmbH, Essen, Niemcy
(11) 2987598 A. Wykreślono: Evonik Degussa GmbH, Essen,
Niemcy Wpisano: Evonik Operations GmbH, Essen, Niemcy
(11) 3172741 A. Wykreślono: LEONI Kabel GmbH, Nürnberg,
Niemcy Wpisano: LEONI Kabel GmbH, Roth, Niemcy

OGŁOSZENIA
Sprostowania opisów patentowych
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer udzielonego prawa
oraz informację o sprostowaniu.
(B1) (11) 231106 Postanowiono opis patentowy przedrukować
po uzupełnieniu wykazu twórców wynalazku (poz.72), tj. dopisanie współtwórcy: PAWEŁ NAWROTEK, Szczecin, Polska
(T3) (11) 1693190 Postanowiono sprostować oczywistą omyłkę
w treści danych bibliograficznych: w pozycji (73) Uprawniony z patentu jest: Faist ChemTech GmbH, Worms, DE, powinno być: Faist
ChemTec GmbH, Worms, DE
(T3) (11) 2643417 Postanowiono sprostować oczywistą omyłkę
w treści danych bibliograficznych: w pozycji (73) Uprawniony z patentu jest: Faist ChemTech GmbH, Worms, DE, powinno być: Faist
ChemTec GmbH, Worms, DE

Złożone wnioski o udzielenie
dodatkowego prawa ochronnego
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer patentu podstawowego i tytuł wynalazku, numer i datę złożenia wniosku, nazwisko i imię
lub nazwę i adres uprawnionego, numer i datę pierwszego zezwolenia na wprowadzenie produktu na rynek i produkt wskazany w tym
zezwoleniu, numer i datę pierwszego zezwolenia w Unii Europejskiej
na wprowadzenie produktu na rynek i produkt wskazany w tym zezwoleniu oraz datę złożenia wniosku o przedłużenie obowiązywania
dodatkowego prawa ochronnego (jeśli złożono).
(T3) (68) 2731935
(54) GRZYBOBÓJCZE PODSTAWIONE ZWIĄZKI 2-[2-FLUOROWCO-ALKILO-4-(FENOKSY)fenylo]-1-[1,2,4]TRIAZOL-1-ILOETANOLOWE
(21) 0663 (22) 2021 01 11
(71) BASF Agro B.V., ARNHEM (NL)
(93) R-86/2019
2020 07 31
VERYDOR
(93) R-87/2019
2020 07 31	ALONTY
(93) A1-493
2019 08 09
REVYSTAR XL
(93) A1-498
2019 08 09
REVYTREX
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(T3) (68) 2340828
(54) KOMBINACJE FARMACEUTYCZNE ANTAGONISTY RECEPTORA
ANGIOTENSYNY I INHIBITORA NEP
(21) 0664
(22) 2021 01 13
(71) NOVARTIS PHARMA AG, BAZYLEA (CH)
(93) EU/1/15/1058
2015 11 23	ENTRESTO - SAKUBITRYL /
WALSARTAN
(T3) (68) 2137143
(54) POCHODNE PLEUROMUTYLINY DO LECZENIA CHORÓB POŚREDNICZONYCH PRZEZ DROBNOUSTROJE
(21) 0665 (22) 2021 01 19
(71) Nabriva Therapeutics GmbH, WIEN (AT)
(93) EU/1/20/1457
2020 07 28
XENLETA - LEFAMULINA
(T3) (68) 3351267
(54) SZCZEPIONKA OCHRONNA PRZECIWKO LAWSONIA INTRACELLULARIS
(21) 0666
(22) 2021 01 29
(71) Intervet International B.V., BOXMEER (NL)
(93) 2922/19
2019 11 12
PORCILIS LAWSONIA
(93) 974/01/19DIVPT
2019 08 13 PORCILIS LAWSONIA
(T3) (68) 2391707
(54) Szczepy Saccharomyces cerevisiae o zdolnościach do ochrony
roślin
(21) 0667
(22) 2021 02 11
(71) Lesaffre et Compagnie, PARIS (FR)
(93) R-89/2020 2020 08 18 JULIETTA
(93) 2190010 2019 02 22 JULIETTA
(T3) (68) 2542268
(54) KOMPOZYCJA STAŁA DO STOSOWANIA DOUSTNEGO I JEJ ZASTOSOWANIE DIAGNOSTYCZNE
(21) 0668
(22) 2021 02 18
(71) Cosmo Technologies Ltd., DUBLIN (IE)
(93) EU/1/20/1470
2020 08 20
METHYLTHIONINIUM
CHLORIDE COSMO - CHLOREK METYLOTIONINIOWY
(T3) (68) 1901773
(54) Zastosowanie proteinazy IDES (Z S. Pyogenes) do leczenia chorób autoimmunologicznych oraz odrzutów przeszczepu
(21) 0669
(22) 2021 02 22
(71) Hansa Biopharma AB, LUND (SE)
(93) EU/1/20/1471
2020 09 01
IDEFIRIX - IMLIFIDAZA
(T3) (68) 3214083
(54) PROCES WYTWARZANIA ZWIĄZKÓW CHINOLONOWYCH
(21) 0670
(22) 2021 02 24
(71) Melinta Subsidiary Corp., MORRISTOWN (US)
(93) EU/1/19/1393
2019 12 19
QUOFENIX - DELAFLOXACINUM

Złożone wnioski
o przedłużenie obowiązywania
dodatkowego prawa ochronnego
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer patentu podstawowego i tytuł wynalazku, numer i datę złożenia wniosku, nazwisko i imię
lub nazwę i adres uprawnionego, numer i datę pierwszego zezwolenia na wprowadzenie produktu na rynek i produkt wskazany w tym
zezwoleniu, numer i datę pierwszego zezwolenia w Unii Europejskiej
na wprowadzenie produktu na rynek i produkt wskazany w tym zezwoleniu oraz datę złożenia wniosku o przedłużenie obowiązywania
dodatkowego prawa ochronnego.
(B1) (68)190103
(54) Ciekły środek farmaceutyczny zawierający gonadotropinę, sposób jego wytwarzania i zastosowanie środka farmaceutycznego
(21) 0154
(22) 2010 03 25
(71) MERCK SHARP & DOHME B.V., HAARLEM (NL)
(93) EU/1/09/609/001 do 002
2010 01 25	ELONVA-KORYFOLITROPINA ALFA
(98) 2021 01 11
(B1) (68)195551
(54) Dipodstawione dipierścieniowe związki heterocykliczne, ich
sole, kompozycja farmaceutyczna je zawierająca, ich zastosowanie
i sposób wytwarzania
(21) 0111
(22) 2008 05 30
(71) BOEHRINGER INGELHEIM PHARMA GmbH & Co. KG,
INGELHEIM (DE)
(93) EU/1/08/442/001 do 008
2008 03 18
PRADAXA - DABIGATRANETEXILATMESILAT
(98) 2021 02 10
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B. WZORY UŻYTKOWE
Cyfrowe kody identyfikujące (według normy WIPO ST. 9), które poprzedzają informacje dotyczące wzorów użytkowych oznaczają:

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

–
–
–
–
–

(41)
(51)
(54)
(71)

–
–
–
–

(72) –
(73) –
(76) –
(86) –
(87) –

numer prawa ochronnego
numer zgłoszenia
data zgłoszenia
dane dotyczące pierwszeństwa z wystawy (data i oznaczenie wystawy)
dane dotyczące pierwszeństwa konwencyjnego (numer zgłoszenia priorytetowego, data wniesienia zgłoszenia
priorytetowego, kod kraju)
data ogłoszenia o zgłoszeniu
symbol Międzynarodowej Klasyfikacji Patentowej
tytuł wzoru użytkowego
nazwisko i imię lub nazwa zgłaszającego; dodatkowo wskazana jest miejscowość zamieszkania oraz kraj zgłaszającego
(kod kraju)
nazwisko i imię twórcy; dodatkowo wskazana jest miejscowość zamieszkania oraz kraj twórcy (kod kraju)
nazwisko i imię lub nazwa uprawnionego; dodatkowo wskazana jest miejscowość zamieszkania lub siedziba oraz kraj
uprawnionego (kod kraju)
nazwisko i imię twórcy będącego jednocześnie uprawnionym; dodatkowo wskazana jest miejscowość zamieszkania oraz kraj
uprawnionego (kod kraju)
data i numer zgłoszenia międzynarodowego
data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego

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

(U1) – Ogłoszenie o zgłoszeniu wzoru użytkowego
(Y1) – Prawo ochronne

Prawa ochronne
na wzory użytkowe
UDZIELONE PRAWA
(od nr 71 831 do nr 71 838)

(Y1) (11) 71831
(41) 2020 10 05
(51) A01K 3/00 (2006.01)
A01G 13/10 (2006.01)
A01K 29/00 (2006.01)
(21) 128131
(22) 2019 03 29
(72) KOCHAŃSKA DOBROCHNA, Mikołów (PL); KRUK ZBIGNIEW,
Mikołów (PL)
(73)	GEO GLOBE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Mikołów (PL)
(54)	Łącznik płotków ochronno-naprowadzających
(Y1) (11) 71837
(41) 2020 07 27
(51) A62B 18/02 (2006.01)
B01D 39/16 (2006.01)
(21) 127972
(22) 2019 01 18
(72) BROCHOCKA AGNIESZKA, Łódź (PL); ORLIKOWSKI WIKTOR,
Łódź (PL); MAJCHRZYCKA KATARZYNA, Dobra Nowiny (PL);
STRZELCZYK JANUSZ, Opatów (PL); NICPOŃ MARTA, Krzepice (PL);
JANIC DOMINIK, Waleńczów (PL); BOJANOWSKI ZBIGNIEW,
Truskolasy (PL); SZCZYRBA PIOTR, Katowice (PL)
(73) CENTRALNY INSTYTUT OCHRONY PRACY-PAŃSTWOWY
INSTYTUT BADAWCZY, Warszawa (PL); PRZEDSIĘBIORSTWO
SPRZĘTU OCHRONNEGO MASKPOL SPÓŁKA AKCYJNA, Konieczki (PL)
(54) Półmaska filtracyjna do ochrony przed szkodliwymi aerozolami

(Y1) (11) 71838
(41) 2018 07 02
(51) B32B 27/00 (2006.01)
(21) 125875
(22) 2016 12 23
(72)	NETESOV VADYM, Brzeg (PL); NETESOVA OLENA, Brzeg (PL)
(73)	NETESOV VADYM, Brzeg (PL); NETESOVA OLENA, Brzeg (PL)
(54) Materiał transferowy na zimno, przeznaczony do druku lub
rysowania dowolnych motywów graficznych i/lub tekstowych do
przenoszenia ich na dowolny typ powierzchni
(Y1) (11) 71833
(41) 2020 08 10
(51) B65D 75/62 (2006.01)
B65D 85/67 (2006.01)
B65D 71/06 (2006.01)
(21) 128010
(22) 2019 02 01
(72) STARNAWSKI WOJCIECH, Słomniki (PL)
(73)	ALMUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Słomniki (PL)
(54) Opakowanie produktu higienicznego w formie rolowanej
(Y1) (11) 71835
(41) 2020 05 18
(51) E06B 9/56 (2006.01)
E06B 9/40 (2006.01)
A47G 5/02 (2006.01)
E06B 9/08 (2006.01)
(21) 127800
(22) 2018 11 16
(72) CIEŚLA IRENEUSZ, Kłodzko (PL)
(73)	AMIDEX ALINA I IRENEUSZ CIEŚLA SPÓŁKA JAWNA, Kłodzko (PL)
(54) Zatyczka listwy dolnej zewnętrznej rolety okiennej
(Y1) (11) 71836
(41) 2020 06 15
(51) E21D 11/15 (2006.01)
E21D 11/04 (2006.01)
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E21D 19/02 (2006.01)
E21D 23/03 (2006.01)
127864
(22) 2018 12 03
TROJANOWSKA-LOTSBERG ŁUCJA, Kwidzyn (PL)
TROJANOWSKA-LOTSBERG ŁUCJA TD BERGMA, Kwidzyn (PL)
Mata zabezpieczająca

(Y1) (11) 71834
(41) 2020 04 20
(51) F24B 1/189 (2006.01)
F24B 1/19 (2006.01)
(21) 127708
(22) 2018 10 10
(72)	GODZIC MARIUSZ, Czeladź (PL)
(73)	GODZIC MARIUSZ KOMINKI GODZIC, Czeladź (PL)
(54) Wkład kominkowy
(Y1) (11) 71832
(41) 2020 06 29
(51) G01N 1/34 (2006.01)
B01L 3/00 (2006.01)
(21) 127919
(22) 2018 12 20
(72) TYLMAN OSKAR, Poznań (PL); GLINA BARTŁOMIEJ,
Komorniki (PL); PRZYBECKI MATEUSZ, Poznań (PL)
(73) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W POZNANIU, Poznań (PL)
(54) Wkładka filtracyjna do próbówki typu falcon lub corning zwłaszcza o pojemności 50 ml

INDEKS UDZIELONYCH PRAW OCHRONNYCH,
WEDŁUG SYMBOLI MKP
Symbol	Nr prawa
MKP
ochronn.
1

2

A01G 13/10 (2006.01)
A01K 3/00 (2006.01)
A01K 29/00 (2006.01)
A47G 5/02 (2006.01)
A62B 18/02 (2006.01)
B01D 39/16 (2006.01)
B01L 3/00 (2006.01)
B32B 27/00 (2006.01)
B65D 75/62 (2006.01)
B65D 85/67 (2006.01)
B65D 71/06 (2006.01)

71831*
71831
71831*
71835*
71837
71837*
71832*
71838
71833
71833*
71833*

Symbol	Nr prawa
MKP
ochronn.
1

2

E06B 9/56 (2006.01)
E06B 9/40 (2006.01)
E06B 9/08 (2006.01)
E21D 11/15 (2006.01)
E21D 11/04 (2006.01)
E21D 19/02 (2006.01)
E21D 23/03 (2006.01)
F24B 1/189 (2006.01)
F24B 1/19 (2006.01)
G01N 1/34 (2006.01)

71835
71835*
71835*
71836
71836*
71836*
71836*
71834
71834*
71832

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

INDEKS NUMEROWY
UDZIELONYCH PRAW OCHRONNYCH
	Nr prawa
ochronn.	

Symbol
MKP

	Nr prawa
ochronn.	

Symbol
MKP

1

2

1

2

71831
71832
71833
71834

A01K 3/00 (2006.01)
G01N 1/34 (2006.01)
B65D 75/62 (2006.01)
F24B 1/189 (2006.01)

71835
71836
71837
71838

E06B 9/56 (2006.01)
E21D 11/15 (2006.01)
A62B 18/02 (2006.01)
B32B 27/00 (2006.01)
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C. WZORY PRZEMYSŁOWE
Cyfrowe kody identyfikacyjne (wg normy WIPO ST. 80), które poprzedzają informacje dotyczące wzorów przemysłowych oznaczają:

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

–
–
–
–
–
–

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

–
–
–
–
–
–

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

PRAWA Z REJESTRACJI
WZORÓW PRZEMYSŁOWYCH
Udzielone prawa
(od nr 26 761 do nr 26 789)

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

30-02
(11) 26761
(22) 2020 09 22
WÓJCIK MATEUSZ KONRAD, Zbąszynek (PL)
WÓJCIK MATEUSZ KONRAD
Budka lęgowa

(51) 25-02
(11) 26763
(22) 2020 11 06
(21) 29125
(73) PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE MAR-TOM
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Jędrzejów (PL)
(72) WĄTOR KATARZYNA
(54) Drzwi
(55)

(21) 28963

(51) 25-02
(11) 26764
(22) 2020 11 06
(21) 29157
(73) PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE MAR-TOM
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Jędrzejów (PL)
(72) WĄTOR KATARZYNA
(54) Drzwi
(55)

(51) 25-02
(11) 26762
(22) 2020 11 10
(21) 29127
(73) PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE MAR-TOM
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Jędrzejów (PL)
(72) WĄTOR KATARZYNA
(54) Drzwi
(55)

(51) 25-02
(11) 26765
(22) 2020 11 10
(21) 29129
(73) PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE MAR-TOM
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Jędrzejów (PL)
(72) WĄTOR KATARZYNA
(54) Drzwi
(55)
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(51) 25-02
(11) 26766
(22) 2020 11 10
(21) 29169
(73) PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE MAR-TOM
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Jędrzejów (PL)
(72) WĄTOR KATARZYNA
(54) Drzwi
(55)

(51) 25-02
(11) 26767
(22) 2020 11 10
(21) 29170
(73) PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE MAR-TOM
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Jędrzejów (PL)
(72) WĄTOR KATARZYNA
(54) Drzwi
(55)

(51) 02-02
(11) 26768
(22) 2020 11 12
(21) 29134
(73)	HUDY PIOTR SALON MODY KALEDONIA, Brzesko (PL)
(72)	HUDY PIOTR
(54) Suknia ślubna
(55)

(51) 02-02
(11) 26769
(22) 2020 11 12
(21) 29135
(73)	HUDY PIOTR SALON MODY KALEDONIA, Brzesko (PL)
(72)	HUDY PIOTR
(54) Suknia ślubna
(55)

(51) 02-02
(11) 26770
(22) 2020 11 12
(21) 29136
(73)	HUDY PIOTR SALON MODY KALEDONIA, Brzesko (PL)

(72)	HUDY PIOTR
(54) Suknia ślubna
(55)

(51) 12-16
(11) 26771
(22) 2020 05 11
(21) 28580
(73) POLANOWSKI ARKADIUSZ PRZEDSIĘBIORSTWO
PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE LARISA-ARKADIUSZ
POLANOWSKI, Włocławek (PL)
(72) POLANOWSKI ARKADIUSZ
(54) Lusterka do pojazdu
(55)

(51) 26-05
(11) 26772
(22) 2020 07 08
(21) 28737
(73) ŻALA KAZIMIERZ, ŻALA PIOTR PIKA SPÓŁKA CYWILNA,
Partynia (PL)
(72) ŻALA PIOTR, ŻALA KAZIMIERZ
(54) Oprawa oświetleniowa
(55)

(51) 21-01
(11) 26773
(22) 2020 09 22
(21) 28933
(73)	NOWACKA-KOŚĆ ANNA RYSOWANKI, Kraków (PL)
(72)	NOWACKA-KOŚĆ ANNA
(54) Puzzle drewniane
(55)
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(51) 26-01
(11) 26774
(22) 2020 10 10
(21) 29029
(73) ILLUMINI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa (PL)
(72) WILIGÓRSKA EWA
(54) Klosz znicza nagrobkowego „BAROK PAMIĘTAMY”
(55)

(51) 06-02, 06-04
(11) 26775
(22) 2020 11 13
(21) 29138
(73) STOLWIT MEBLE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Polesie (PL)
(72) KACYNA ROBERT
(54) Zestaw mebli
(55)

(51) 19-03
(11) 26776
(22) 2020 11 18
(21) 29148
(73) KACZMAREK MICHAŁ, KACZMAREK RAFAŁ PRODUCENT
ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH PPHU BETONIARNIA
KACZMAREK SPÓŁKA CYWILNA, Siedliszowice (PL)
(72) KACZMAREK RAFAŁ
(54) Kalendarze [również jako materiały reklamowe]
(55)

(51) 28-03
(11) 26777
(22) 2020 06 02
(73)	GROMADZKI KAROL, Chełmsko (PL)
(72)	GROMADZKI KAROL
(54) Podnóżek do pedicure
(55)

(21) 28646
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(51) 20-03
(11) 26778
(22) 2020 11 25
(21) 29171
(73) UŚCIŃSKA ANETA PRACOWNIA RĘKODZIELNICZA AMA,
Mińsk Mazowiecki (PL)
(72) UŚCIŃSKA ANETA
(54) Tablica pamiątkowa
(55)

(51) 25-01
(11) 26779
(22) 2020 11 27
(21) 29175
(73) BELLA PLAST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa (PL)
(72) JASTRZĘBSKI PRZEMYSŁAW
(54) Listwa do boniowania
(55)

(51) 25-02
(11) 26780
(22) 2020 11 06
(21) 29158
(73) PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE MAR-TOM
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Jędrzejów (PL)
(72) WĄTOR KATARZYNA
(54) Drzwi
(55)

(51) 25-02
(11) 26781
(22) 2020 11 06
(21) 29159
(73) PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE MAR-TOM
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Jędrzejów (PL)
(72) WĄTOR KATARZYNA
(54) Drzwi
(55)
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(51) 25-02
(11) 26782
(22) 2020 11 10
(21) 29172
(73) PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE MAR-TOM
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Jędrzejów (PL)
(72) WĄTOR KATARZYNA
(54) Drzwi
(55)

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

23-01
(11) 26783
(22) 2020 04 20
PIEGAT MACIEJ, Warszawa (PL)
PIEGAT MACIEJ
Plandeka do zbierania wody opadowej

(21) 28533

(51) 15-04
(11) 26784
(22) 2020 10 01
(21) 28996
(73) MINE MASTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wilków (PL)
(72) MŁYŃCZAK MARIUSZ, TOKARCZYK JACEK, GIL TOMASZ,
KAŹMIERCZAK WIESŁAW, KULAS JACEK, CZAJKOWSKI ANDRZEJ,
OSTAPÓW LESŁAW, SARECKI ŁUKASZ, SZURLEJ TOMASZ
(54) Samojezdny wóz wiercący
(55)

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

02-02
(11) 26785
(22) 2020 09 29
(21) 29071
SAWONIEWICZ-GĄSIOREK AGNIESZKA, Wrocław (PL)
SAWONIEWICZ-GĄSIOREK AGNIESZKA
Bluza

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

12-06
(11) 26786
(22) 2020 11 02
MRÓZ PAWEŁ, Stare Oleszyce (PL)
MRÓZ PAWEŁ
Kadłub łodzi

(21) 29117

(51) 25-03
(11) 26787
(22) 2020 11 25
(21) 28915
(73)	GOLDEN LION INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Łódź (PL)
(72)	GORGUL JAN
(54) Budynek
(55)

(51) 15-04
(11) 26788
(22) 2020 10 01
(21) 28997
(73) MINE MASTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wilków (PL)
(72) KAŹMIERCZAK WIESŁAW, TOKARCZYK JACEK, GIL TOMASZ,
MŁYŃCZAK MARIUSZ, KULAS JACEK, CZAJKOWSKI ANDRZEJ,
OSTAPÓW LESŁAW, SARECKI ŁUKASZ, SZURLEJ TOMASZ
(54) Samojezdny wóz kotwiący
(55)

(51) 12-08
(11) 26789
(22) 2018 01 09
(73)	NOWAK SEBASTIAN MARCIN, Zielona Góra (PL)
(72)	NOWAK SEBASTIAN MARCIN
(54) Samochód
(55)

(21) 26168
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Decyzje o zmianie, uchyleniu lub stwierdzeniu
nieważności decyzji opublikowanych
w Wiadomościach Urzędu Patentowego
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer prawa z rejestracji
wzoru przemysłowego, numer i rok wydania Wiadomości Urzędu Patentowego, w którym ogłoszona została decyzja podlegająca zmianie,
uchyleniu albo której nieważność Urząd Patentowy RP stwierdził, datę
i treść decyzji uchylającej, zmieniającej lub stwierdzającej nieważność
decyzji uprzednio ogłoszonej.
(11) 17164
11/2017
09.12.2020
Na podstawie art. 156 § 1 pkt 2 i art. 158 § 1 Kpa stwierdzono nieważność decyzji o wygaśnięciu z dniem 24 listopada 2015 r. prawa
z rejestracji wzoru przemysłowego Rp.17164.

37

Rejestracja międzynarodowa
uznana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: symbol klasy wzoru przemysłowego, numer prawa z rejestracji międzynarodowej, datę rejestracji
międzynarodowej, datę publikacji rejestracji międzynarodowej, nazwisko i imię lub nazwę uprawnionego, określenie przedmiotu wzoru,
rysunek wzoru lub fotografię wzoru.
(51) 25-03 (11) DM/209 688 (15) 28.07.2020 (45) 29.01.2021
(73) ONETWOSIX DESIGN INC, 12914 146 St NW,
T5L 2H7 Edmonton (CA)
(54) Prywatna budka
(55)

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) 16221 A. Wykreślono: LOB Spółka Akcyjna, Leszno, Polska
410016340 Wpisano:

(51) 13-03
(11) DM/212 297 (15) 05.01.2021 (45) 29.01.2021
(73) PompySanok.pl Marek Trybala, Lipinskiego 88,
38-500 Sanok (PL)
(54) Przełącznik ciśnienia
(55)

ASSA ABLOY OPENING SOLUTIONS POLAND SPÓŁKA AKCYJNA, Leszno, Polska 410016340
(11) 21055 A. Wykreślono: LOB SPÓŁKA AKCYJNA, Leszno,
Polska 410016340 Wpisano:ASSA ABLOY OPENING SOLUTIONS POLAND SPÓŁKA AKCYJNA, Leszno, Polska 410016340
(11) 21497 A. Wykreślono: LOB SPÓŁKA AKCYJNA, Leszno,
Polska 410016340 Wpisano:ASSA ABLOY OPENING SOLUTIONS POLAND SPÓŁKA AKCYJNA, Leszno, Polska 410016340
(11) 21500 A. Wykreślono: LOB SPÓŁKA AKCYJNA, Leszno,
Polska 410016340 Wpisano:ASSA ABLOY OPENING SOLUTIONS POLAND SPÓŁKA AKCYJNA, Leszno, Polska 410016340
(11) 21501 A. Wykreślono: LOB SPÓŁKA AKCYJNA, Leszno,
Polska 410016340 Wpisano:ASSA ABLOY OPENING SOLUTIONS POLAND SPÓŁKA AKCYJNA, Leszno, Polska 410016340
(11) 21502 A. Wykreślono: LOB SPÓŁKA AKCYJNA, Leszno,
Polska 410016340 Wpisano:ASSA ABLOY OPENING SOLUTIONS POLAND SPÓŁKA AKCYJNA, Leszno, Polska 410016340
(11) 23085 A. Wykreślono: LOB SPÓŁKA AKCYJNA, Leszno,
Polska 410016340 Wpisano:ASSA ABLOY OPENING SOLUTIONS POLAND SPÓŁKA AKCYJNA, Leszno, Polska 410016340
(11) 23155 A. Wykreślono: LOB SPÓŁKA AKCYJNA, Leszno,
Polska 410016340 Wpisano:ASSA ABLOY OPENING SOLUTIONS POLAND SPÓŁKA AKCYJNA, Leszno, Polska 410016340
(11) 23156 A. Wykreślono: LOB SPÓŁKA AKCYJNA, Leszno,
Polska 410016340 Wpisano:ASSA ABLOY OPENING SOLUTIONS POLAND SPÓŁKA AKCYJNA, Leszno, Polska 410016340

(51) 07-04
(11) DM/212 350 (15) 05.08.2020 (45) 05.02.2021
(73) ALTOPA, INC., 22830 111th Avenue SW, 98070 Vashon, WA (US)
(54) 1. Maszyna do mieszania
(55)
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(51) 24-02 (11) DM/212 486 (15) 19.12.2020 (45) 05.02.2021
(73) U-Smell-it LLC, 104 Watering Pond Rd, 06437 Guilford (US)
(54) Karta do testów analitycznych, do celów medycznych lub
labolatoryjnych
(55)

(51) 09-01 (11) DM/212 681 (15) 14.12.2020 (45) 19.02.2021
(73) Obshhestvo s ogranichennoj otvetstvennost`yu
„Konczern BONUS”, Gogolya, 6, 357500 Pyatigorsk (RU)
(54) 1. Butelka
(55)

(51) 11-01
(11) DM/212 614 (15) 05.02.2021 (45) 19.02.2021
(73) Chanel SARL, Quai du Général-Guisan 24, 1204 Genève (CH)
(54) 1. Biżuteria ozdobna; 2. Naszyjnik; 3. Pierścionek; 4. Kolczyk;
5. Zawieszka
(55)

OGŁOSZENIA
Sprostowania opisów ochronnych
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer udzielonego prawa
oraz informację o sprostowaniu.
(11) 26291 Postanowiono opis ochronny ponownie wydrukować ze względu na omyłkę w załączonych ilustracjach.
(11) 26335 Postanowiono opis ochronny ponownie wydrukować ze względu na omyłkę w załączonych ilustracjach.
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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 333 926 do nr 334 700)

(111) 333926
(220) 2020 02 06
(210) 509925
(151) 2020 10 12
(441) 2020 06 22
(732) WIŚNIEWSKI SZYMON KOMPLEKSOWA OBSŁUGA IMPREZ,
Licheń Stary (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DJ SZYMI
(540)

(591) czarny, złoty
(531) 26.04.07, 16.01.13, 29.01.12, 27.05.01
(510), (511) 41 organizowanie i prowadzenie koncertów muzycznych,
muzyki poważnej lub rozrywkowej, organizowanie i prowadzenie

przyjęć rozrywkowych, dyskoteki, zabawy taneczne, wesela, rocznicowe, usługi muzyczne z orkiestrą, usługi organizacji i prowadzenia
imprez karaoke, organizowanie i prowadzenie konkursów muzycznych, piękności.

(111) 333927
(220) 2020 02 06
(210) 509926
(151) 2020 10 13
(441) 2020 06 01
(732) SOUTHCO, INC., Concordville (US)
(540) (znak słowny)
(540) SOUTHCO
(510), (511) 6 metalowe elementy złączne, mianowicie, wkręty, śruby i płytki gwintowane do mocowania drzwi, osłon i paneli, nakrętki i złącza kotwiące, zawiasy, kołki, kołki szybkozwalniające, łączniki lotnicze ćwierć-obrotowe, wkręty wciągane do paneli, łączniki
zapadkowe, zamki zapadkowe, zamki zapadkowe do paneli osłon
i modułów drzwiowych, zamki dociągowe, zamknięcia dociskowe, zapadki sprężynowe, połączenia typu klamka-zatrzask, zamki
zatrzaskowe, łączniki do płytek obwodów drukowanych, wkładki
gwintowane, nity rozwidlone, łączniki obrotowe na ułamek obrotu,
łączniki, elementy ustalające i zestawy ze śrubą uwięzioną, zamki
zatrzaskowe z regulowanym uchwytem, zamki dociskowe, zamki kompresyjne, zamki typu „podnieś-obróć”, zamki wpuszczane,
puszkowe, zamki zatrzaskowe z przyciskiem zwalniającym, zaczepy
zamków, zamki rozporowe, gniazda łączników ćwierć-obrotowych,
stalowe zaczepy, zamki z uchwytem pałąkowym, zamki z uchwytem
teowym, zamki puszkowe, zamki dźwigniowe regulowane, zamki
dźwigniowe, zatrzaski wiosłowe, rygle, zamki i zaczepy do drzwi,
zamki ukryte do paneli, zawiasy zdejmowane, regulowane zawiasy
drzwi, taśmy wykończeniowe, zaciski utrzymujące panele, uchwyty
do otwierania drzwi, przekładki, kołki, metalowy sprzęt dostępowy,
mianowicie zapadki/klamki, śruby/wkręty, uchwyty i klucze, metalowe mechanizmy zamykające, kable metalowe nieelektryczne, me-
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talowe linki, metalowy wysięgnik przechylny, obrotowy i wahliwy,
metalowe ramiona i uchwyty podporowe do sprzętu audiovideo,
metalowe haczyki na ubrania, 7 siłowniki liniowe, siłowniki ręczne,
8 narzędzia do instalacji elementów złącznych, wkrętaki, klucze,
ekspandery, punktaki, narzędzia pomocnicze, narzędzia do instalacji przekładek dystansowych i narzędzia przytrzymujące, narzędzia
ręczne, 9 programowalne systemy zamykające składające się z zestawów zamków i klawiatur, klawiatury, panele dotykowe, czytniki kart
elektronicznych, bezprzewodowe urządzenia do zdalnego sterowania, elektryczne urządzenia uruchamiające, zatrzaski magnetyczne
utrzymujące drzwi w miejscu, 12 części samochodowe, mianowicie,
schowki na rękawiczki, konsole środkowe, zamki do podłóg w przestrzeni ładunkowej, mechanizmy do regulacji zagłówków, części
do pojazdów morskich, mianowicie zasuwy i zamki do drzwi, 17 niemetalowe uszczelki do urządzeń elektronicznych, urządzeń i przewodów grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych (HVAC),
urządzeń przemysłowych, szafek medycznych, sprzętu medycznego, pojazdów, 20 niemetalowe śruby, niemetalowe zasuwki, niemetalowe haczyki na ubrania, niemetalowe zawiasy i uchwyty do zasuw
drzwi, niemetalowe zamki dociągowe, niemetalowe zamki rozporowe, niemetalowe zamki dźwigniowe, niemetalowe rygle, niemetalowe zamki zatrzaskowe, niemetalowe zamki zatrzaskowe z przyciskiem zwalniającym, niemetalowe zamki z klamką, niemetalowe
zamki z uchwytem teowym, niemetalowe zamki z klamką-klapką,
niemetalowe wbudowane zamki przesuwne, niemetalowe zamki zatrzaskowe na wcisk, niemetalowe zawiasy regulowane, niemetalowe
zawiasy zdejmowane, niemetalowe uchwyty do otwierania drzwi,
niemetalowe nakrętki i złącza kotwiące, niemetalowe śruby/wkręty,
niemetalowe kołki, niemetalowe przekładki i nakrętki do mocowania
drzwi, osłon i paneli, niemetalowe zasuwy i uchwyty, niemetalowe
zawiasy do zastosowanie przemysłowego w drzwiach szafek na akta,
w pokrywach pojemników na przyrządy, w drzwiach szaf do przechowywania oraz w drzwiach i pokrywach szafek na narzędzia, niemetalowe taśmy wykończeniowe.

(111) 333928
(220) 2020 02 06
(151) 2020 10 09
(441) 2020 03 23
(732) JAKUBOWSKA RENATA P.H.U.P. JAKUBOWSKI,
Wola Książęca (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) e-destylatory
(540)

(210) 509927

(591) czerwony, czarny, biały
(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.02, 27.05.05, 24.17.01, 26.11.01,
26.11.05, 26.11.08, 26.11.10, 19.07.01, 19.07.16, 19.03.01, 19.03.25
(510), (511) 11 destylatory [do przetwarzania chemicznego], aparatura destylacyjna, aparatura do destylacji, nie do celów naukowych,
kolumny destylacyjne, aparatura do destylacji, instalacje chemiczne
do uzdatniania wody pitnej, automatyczne urządzenia do chromatografii do celów przemysłowych, automatyczne urządzenia do chromatografii jonowymiennej do celów przemysłowych, chromatografy
do celów przemysłowych, chromatografy do użytku przemysłowego,
kolumny chromatograficzne do celów przemysłowych, kolumny destylacji próżniowej do celów przemysłowych, kolumny destylacyjne,
kolumny do fizycznej separacji frakcji, kolumny do fizyczno-chemicznej separacji frakcji, kolumny ekstrakcyjne [inne niż aparatura laboratoryjna], kolumny neutralizacyjne, parowniki do użytku w przetwórstwie
chemicznym, urządzenia destylacyjne, urządzenia do chromatografii
cieczowej do użytku przemysłowego, urządzenia do destylacji, urządzenia do destylacji próżniowej do celów przemysłowych, urządzenia
do destylacji do celów przemysłowych, urządzenia suszące do użytku
w przetwórstwie chemicznym, wymienniki ciepła [do przetwarzania
chemicznego], wyparki [do przetwarzania chemicznego].
(111) 333929
(220) 2020 02 06
(210) 509929
(151) 2020 10 09
(441) 2020 03 23
(732) TRONIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Pułtusk (PL)

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KT4
(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) 333930
(220) 2020 02 06
(210) 509931
(151) 2020 10 13
(441) 2020 05 11
(732) PAŁCZYŃSKA JOWITA SWEET ART, Szczecin (PL)
(540) (znak słowny)
(540) MUZEUM SZCZĘŚCIA
(510), (511) 41 zapewnianie sprzętu, obiektów i usług muzealnych,
udostępnianie obiektów muzealnych (pokazy, wystawy), usługi
świadczone przez muzea, prowadzenie muzeów, organizacja imprez
rozrywkowych, prowadzenie imprez kulturalnych, organizowanie
imprez edukacyjnych, organizacja rozrywki na imprezy urodzinowe,
udostępnianie komputerowych, elektronicznych oraz online baz danych w dziedzinie rozrywki, publikowanie elektronicznych dzienników
i blogów zawierających treści stworzone lub określone przez użytkowników, wynajmowanie budek fotograficznych i/lub wideograficznych
do rejestracji, ładowania, edytowania i współdzielenia zdjęć i treści
wideo, usługi w zakresie obozów wakacyjnych [rozrywka], planowanie i organizowanie przyjęć [rozrywka], świadczenie usług w zakresie
salonów gry, świadczenie usług w zakresie karaoke, udostępnianie
publikacji elektronicznych [nie do pobrania], usługi informacyjne w zakresie edukacji, szkoleń, rozrywki, wydarzeń sportowych i kulturalnych
świadczone za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych, przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie konkursów, gier i quizów
w celach rozrywkowych, rekreacyjnych, kulturalnych i edukacyjnych.
(111) 333931
(220) 2020 02 06
(210) 509932
(151) 2020 10 12
(441) 2020 04 27
(732) VERCO SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Jęczmienioff
(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) 333932
(220) 2020 02 06
(210) 509933
(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)	Akademia Chemii Analitycznej
(540)

(591) szary, niebieski
(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.03.23, 26.11.25
(510), (511) 41 nauczanie, organizowanie i prowadzenie warsztatów
[szkolenie], organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie
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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) 333933
(220) 2020 02 06
(210) 509935
(151) 2020 10 09
(441) 2020 03 23
(732) SINIAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540)	NIDA EXCELLENCE
(510), (511) 17 materiały izolacyjne, zaprawy izolacyjne, uszczelki,
materiały uszczelniające i wypełniające, mieszaniny do uszczelniania, 19 materiały budowlane niemetalowe, tynk, tynk gipsowy, preparaty tynkarskie, gips.
(111) 333934
(220) 2020 02 06
(210) 509939
(151) 2020 10 14
(441) 2020 03 16
(732) Bayer Intellectual Property GmbH, Monheim am Rhein (DE)
(540) (znak słowny)
(540) PHYTOMICA
(510), (511) 3 niemedyczne preparaty do pielęgnacji skóry, olejki
eteryczne, 5 leki przeciwalergiczne, preparaty do leczenia kaszlu,
tabletki do ssania na gardło, suplementy diety, preparaty do leczenia żołądkowo-jelitowego, suplementy ziołowe, preparaty lecznicze
do pielęgnacji skóry, suplementy minerałowe, środki do płukania
nosa, preparaty w aerozolu do nosa, suplementy odżywcze, suplementy prebiotyczne, preparaty do leczenia przeziębienia, suplementy probiotyczne, roztwór soli do celów medycznych, środki przeciwbólowe do stosowania miejscowego, suplementy witaminowe.
(111) 333935
(220) 2020 02 06
(210) 509944
(151) 2020 10 14
(441) 2020 03 16
(732) Bayer Intellectual Property GmbH, Monheim am Rhein (DE)
(540) (znak słowny)
(540) FYTOMICA
(510), (511) 3 niemedyczne preparaty do pielęgnacji skóry, olejki
eteryczne, 5 leki przeciwalergiczne, preparaty do leczenia kaszlu,
tabletki do ssania na gardło, suplementy diety, preparaty do leczenia żołądkowo-jelitowego, suplementy ziołowe, preparaty lecznicze
do pielęgnacji skóry, suplementy minerałowe, środki do płukania
nosa, preparaty w aerozolu do nosa, suplementy odżywcze, suplementy prebiotyczne, preparaty do leczenia przeziębienia, suplementy probiotyczne, roztwór soli do celów medycznych, środki przeciwbólowe do stosowania miejscowego, suplementy witaminowe.
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(540) (znak słowno-graficzny)
(540) OOH MEDIA
(540)

(591) czerwony, czarny, biały
(531) 26.01.01, 26.04.02, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 reklama.
(111) 333938
(220) 2020 02 07
(210) 509959
(151) 2020 10 12
(441) 2020 03 16
(732)	HBO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) ODWILŻ
(510), (511) 9 urządzenia i przyrządy naukowe, nawigacyjne, geodezyjne, elektryczne, fotograficzne, kinematograficzne, optyczne,
wagowe, pomiarowe, sygnalizacyjne, kontrolne (inspekcyjne), ratownicze i do nauczania, urządzenia i przyrządy do przewodzenia,
przełączania, transformowania, akumulowania, regulowania lub
kontrolowania elektryczności, urządzenia do nagrywania, transmisji lub odtwarzania dźwięku lub obrazu, magnetyczne nośniki danych, dyski z nagraniami, mechanizmy do urządzeń uruchamianych
przez wrzucenie monety, kasy rejestrujące, maszyny liczące, sprzęt
przetwarzający dane i komputery, urządzenia do gaszenia ognia, 25
odzież, obuwie, nakrycia głowy, 35 reklama, zarządzanie w działalności gospodarczej, administrowanie działalności gospodarczej, prace
biurowe, 38 telekomunikacja, 41 nauczanie, kształcenie, organizacja
szkoleń, rozrywka, działalność sportowa i kulturalna.
(111) 333939
(220) 2020 02 07
(210) 509960
(151) 2020 11 05
(441) 2020 07 13
(732) SUDBURY KATARZYNA ALEKSANDRA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	AMBIENT
(540)

(111) 333936
(220) 2020 02 07
(210) 509955
(151) 2020 10 12
(441) 2020 04 20
(732) BASILUR TEA EXPORT (PVT) LTD., Kelanimulla (LK)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) B BASILUR EXCLUSIVE PREMIUM QUALITY
(540)
(591) czerwony, biały, czarny
(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.01.18
(510), (511) 35 reklama.

(591) szary, czarny, biały
(531) 24.01.10, 24.01.15, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 reklama, zarządzanie działalnością gospodarczą, administrowanie działalnością gospodarczą, usługi w zakresie czynności biurowych, 43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje.
(111) 333937
(220) 2020 02 07
(210) 509958
(151) 2020 10 22
(441) 2020 07 06
(732) SUDBURY KATARZYNA ALEKSANDRA, Warszawa (PL)

(111) 333940
(220) 2020 02 07
(210) 509963
(151) 2020 10 12
(441) 2020 03 16
(732) PRUCHNIAK DARIUSZ 4X4 TEAM, Nowa Wieś (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	AVM
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 12 piasty kół pojazdów, mechanizmy napędowe do pojazdów lądowych, sprzęgła do pojazdów lądowych.
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(111) 333941
(220) 2020 02 07
(210) 509965
(151) 2020 10 12
(441) 2020 03 16
(732) PETELICKA SYLWIA COLORELLA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) colorella
(540)

(591) różowy, zielony, niebieski, biały
(531) 26.01.01, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 44 usługi salonów piękności, kosmetyczne.
(111) 333942
(220) 2020 02 07
(210) 509967
(151) 2020 10 09
(441) 2020 03 16
(732) PIWOWARSKI MAREK OMIKRON KOMINKI, Albinów (PL)
(540) (znak słowny)
(540)	HELEX
(510), (511) 11 domowe kominki gazowe, 35 sprzedaż domowych kominków gazowych.
(111) 333943
(220) 2020 02 07
(210) 509972
(151) 2020 10 13
(441) 2020 05 11
(732)	Hankook Technology Group Co., Ltd., Seul (KR)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Laufenn Z FIT EQ
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 12 opony do pojazdów mechanicznych, opony rowerowe, korpusy opon, pokrowce na opony, opony do motocykli, łaty
do opon, dętki do rowerów, dętki do opon motocykli, dętki do opon
pneumatycznych, dętki do opon pneumatycznych do kół pojazdów,
siatki bagażowe do pojazdów, opony pneumatyczne, zestawy narzędzi do naprawy dętek, obręcze kół pojazdów, pokrycia siodełek
rowerów, pokrowce na siodełka motocyklowe, pasy bezpieczeństwa
do siedzeń w pojazdach, szczęki hamulcowe do pojazdów, amortyzatory do pojazdów, bagażniki na narty do samochodów, kolce
do opon, opony do pojazdów, opony pełne do kół pojazdów, bieżniki do bieżnikowania opon, gąsienicowy układ bieżny do pojazdów
[taśmy gąsienicowe], gąsienicowy układ bieżny do pojazdów [taśmy
gąsienicowe], opony bezdętkowe do rowerów, opony bezdętkowe
do motocykli, wentyle do opon pojazdów.
(111) 333944
(220) 2020 02 07
(210) 509974
(151) 2020 10 09
(441) 2020 03 16
(732) POLSKIE STOWARZYSZENIE BROWARÓW RZEMIEŚLNICZYCH,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PSBR.EU PIWO KRAFTOWE
(540)

(531) 26.13.25, 27.05.01
(510), (511) 32 piwo pełne jasne, piwo i produkty piwowarskie, piwo
rzemieślnicze, piwo pszeniczne, piwo słodowe, piwo bezalkoholowe,
piwo, barley wine [piwo], piwo typu saison, piwo typu koźlak, piwo
o smaku kawy, piwo jasne typu ale, czarne piwo [piwo ze słodu palonego], korzenne piwa, piwa smakowe, mineralizowane piwa, imitacja
piwa, brzeczka piwna, ale [rodzaj piwa angielskiego], drinki na bazie
piwa, napoje na bazie piwa, piwa o małej zawartości alkoholu, stout
[rodzaj mocnego, ciemnego piwa], ekstrakty chmielu do produkcji
piwa, porter [rodzaj mocnego, ciemnego piwa], napoje bezalkoho-

lowe o smaku piwa, indyjskie piwa jasne ale (IPA), wyciąg z chmielu
do wytwarzania piwa, shandy [napój składający się z piwa i lemoniady], ekstrakty chmielowe do sporządzania napojów, 35 kampanie
marketingowe, usługi reklamowe i marketingowe, usługi reklamowe
i marketingowe online, marketing towarów i usług na rzecz innych,
usługi reklamowe i marketingowe świadczone za pomocą mediów
społecznościowych, organizacja i przeprowadzanie imprez reklamowych, organizacja konkursów w celach reklamowych, organizowanie
i przeprowadzanie wydarzeń promocyjnych, produkcja materiałów
reklamowych, prezentacja firm oraz ich towarów i usług w Internecie, produkcja nagrań wideo w celach marketingowych, produkcja
nagrań wideo w celach reklamowych, produkcja nagrań dźwiękowych do celów marketingowych, produkcja nagrań dźwiękowych
do celów reklamowych, promocja sprzedaży, promowanie działalności gospodarczej, promowanie towarów i usług osób trzecich, usługi reklamowe w zakresie promocji napojów, usługi wprowadzania
produktów na rynek, usługi sprzedaży hurtowej w związku z piwem,
usługi sprzedaży detalicznej w związku z piwem, usługi sprzedaży
detalicznej za pomocą globalnych sieci komputerowych związane
z piwem, usługi handlu detalicznego związane ze sprzedażą subskrybowanych pudełek zawierających piwo, 43 usługi barów piwnych,
usługi ogródków piwnych, oferowanie żywności i napojów w restauracjach i barach, serwowanie żywności i napojów w restauracjach
i barach, usługi w zakresie dostarczania napojów, usługi barów i restauracji, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem (catering), serwowanie napojów alkoholowych,
serwowanie napojów w pubach z browarem, serwowanie napojów
w małych browarniach, puby, przygotowanie posiłków i napojów.

(111) 333945
(220) 2020 02 07
(210) 509975
(151) 2020 10 09
(441) 2020 03 16
(732) POLSKIE STOWARZYSZENIE BROWARÓW RZEMIEŚLNICZYCH,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PSBR.EU PIWO KRAFTOWE
(540)

(591) ciemnozielony, biały
(531) 26.13.25, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 32 piwo pełne jasne, piwo i produkty piwowarskie, piwo
rzemieślnicze, piwo pszeniczne, piwo słodowe, piwo bezalkoholowe,
piwo, barley wine [piwo], piwo typu saison, piwo typu koźlak, piwo
o smaku kawy, piwo jasne typu ale, czarne piwo [piwo ze słodu palonego], korzenne piwa, piwa smakowe, mineralizowane piwa, imitacja
piwa, brzeczka piwna, ale [rodzaj piwa angielskiego], drinki na bazie
piwa, napoje na bazie piwa, piwa o małej zawartości alkoholu, stout
[rodzaj mocnego, ciemnego piwa], ekstrakty chmielu do produkcji
piwa, porter [rodzaj mocnego, ciemnego piwa], napoje bezalkoholowe o smaku piwa, indyjskie piwa jasne ale (IPA), wyciąg z chmielu
do wytwarzania piwa, shandy [napój składający się z piwa i lemoniady], ekstrakty chmielowe do sporządzania napojów, 35 kampanie
marketingowe, usługi reklamowe i marketingowe, usługi reklamowe
i marketingowe online, marketing towarów i usług na rzecz innych,
usługi reklamowe i marketingowe świadczone za pomocą mediów
społecznościowych, organizacja i przeprowadzanie imprez reklamowych, organizacja konkursów w celach reklamowych, organizowanie
i przeprowadzanie wydarzeń promocyjnych, produkcja materiałów
reklamowych, prezentacja firm oraz ich towarów i usług w Internecie, produkcja nagrań wideo w celach marketingowych, produkcja
nagrań wideo w celach reklamowych, produkcja nagrań dźwiękowych do celów marketingowych, produkcja nagrań dźwiękowych
do celów reklamowych, promocja sprzedaży, promowanie działalności gospodarczej, promowanie towarów i usług osób trzecich, usługi reklamowe w zakresie promocji napojów, usługi wprowadzania
produktów na rynek, usługi sprzedaży hurtowej w związku z piwem,
usługi sprzedaży detalicznej w związku z piwem, usługi sprzedaży
detalicznej za pomocą globalnych sieci komputerowych związane
z piwem, usługi handlu detalicznego związane ze sprzedażą subskrybowanych pudełek zawierających piwo, 43 usługi barów piwnych,
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usługi ogródków piwnych, oferowanie żywności i napojów w restauracjach i barach, serwowanie żywności i napojów w restauracjach
i barach, usługi w zakresie dostarczania napojów, usługi barów i restauracji, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem (catering), serwowanie napojów alkoholowych,
serwowanie napojów w pubach z browarem, serwowanie napojów
w małych browarniach, puby, przygotowywanie posiłków i napojów.

(111) 333946
(220) 2020 02 07
(210) 509976
(151) 2020 10 12
(441) 2020 04 06
(732)	NOWAK BOGUSŁAWA, NOWAK ZBIGNIEW PAOLA
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWO HANDLOWE,
Radom (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SORELLA
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 25 odzież damska: sukienki, bluzki, spódnice, spodnie.
(111) 333947
(220) 2020 03 04
(210) 510952
(151) 2020 10 15
(441) 2020 06 29
(732)	EWELINA SZCZEPOCKA POLSKI INSTYTUT ROZWOJU MARKI,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KOBIECA MARKA ROKU 2020 KLASA I STYL
(540)

(591) żółty, złoty, biały
(531) 01.01.05, 24.05.03, 24.09.10, 24.15.21, 24.17.08, 27.05.01,
27.07.01, 29.01.13
(510), (511) 35 promocja towarów i usług poprzez sponsorowanie,
promocja, reklama i marketing stron internetowych on-line, promocja sprzedaży, promocja sprzedaży dla osób trzecich, usługi w zakresie tworzenia marki (reklama i promocja), zarządzanie promocją
sławnych osób, promowanie [reklama] działalności gospodarczej,
reklama, reklama i marketing, reklama biznesowych stron internetowych, reklama i usługi reklamowe.
(111) 333948
(220) 2020 02 10
(210) 510002
(151) 2020 11 04
(441) 2020 07 20
(732) FCPL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) 4DX
(540)

(591) biały, ciemnoniebieski, jasnoniebieski, szary, niebieski,
czarny, ciemnoszary
(531) 26.01.02, 26.15.01, 27.05.01, 27.07.01, 29.01.15
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(510), (511) 9 dyski kompaktowe (CD i DVD), inne dyski pamięci, 16
plakaty, artykuły biurowe, albumy, bloki listowe, broszury, karty, koperty, materiały piśmienne, materiały do nauczania, materiały drukowane, kalendarze, obwoluty, podręczniki, pudełka kartonowe,
publikacje drukowane, książki, 35 analizy kosztów, badania marketingowe, doradztwo specjalistyczne w sprawach działalności gospodarczej i zarządzania kadrami, doradztwo w zakresie zarządzania
personelem, dystrybucja materiałów reklamowych, publikowanie
tekstów sponsorowanych, tworzenie tekstów reklamowych i sponsorowanych, 41 edukacja, informacja o edukacji, organizowanie
i prowadzenie warsztatów [szkolenia], organizowanie i prowadzenie
konferencji, organizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie i prowadzenie sympozjów, pisanie tekstów innych niż reklamowych, produkcja programów radiowych i telewizyjnych, publikacje
elektroniczne on-line książek i periodyków, publikowanie książek,
publikowanie tekstów [innych niż teksty reklamowe], usługi trenera
osobistego, usługi trenerskie, 45 udzielanie licencji na towary i usługi
dla osób trzecich.

(111) 333949
(220) 2020 02 10
(210) 510005
(151) 2020 11 06
(441) 2020 07 20
(732) BAMAR TECH SPÓŁKA JAWNA B. CZUB, M. WOLNIK,
Solec Nowy (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BAMAR TECH
(540)

(591) czerwony, szary
(531) 29.01.12, 26.04.15, 05.03.14, 27.05.01
(510), (511) 40 oczyszczanie ścieków przemysłowych, oczyszczanie
wody, uzdatnianie wody [oczyszczanie wody], usługi uzdatniania
i oczyszczania wody, usługi oczyszczania wody na miejscu, oczyszczanie ścieków z procesów przemysłowych, oczyszczanie ścieków,
oczyszczanie ścieków pochodzących z procesów produkcyjnych
elektrowni, oczyszczanie powietrza, kontrola zanieczyszczeń wody,
obróbka ścieków, demineralizowanie wody, odsalanie wody, osuszanie budynków, regeneracja wody, udzielanie informacji dotyczących
usług uzdatniania wody, usługi neutralizowania zapachów, usługi usuwania nieprzyjemnych zapachów, usługi uzdatniania wody [demineralizowanie], usługi w zakresie uzdatniania wody, uzdatnianie wody.
(111) 333950
(220) 2020 02 10
(210) 510011
(151) 2020 11 06
(441) 2020 07 20
(732) BAMAR TECH SPÓŁKA JAWNA B. CZUB, M. WOLNIK,
Solec Nowy (PL)
(540) (znak słowny)
(540) bamartech
(510), (511) 40 oczyszczanie ścieków przemysłowych, oczyszczanie
wody, uzdatnianie wody [oczyszczanie wody], usługi uzdatniania
i oczyszczania wody, usługi oczyszczania wody na miejscu, oczyszczanie ścieków z procesów przemysłowych, oczyszczanie ścieków,
oczyszczanie ścieków pochodzących z procesów produkcyjnych
elektrowni, oczyszczanie powietrza, kontrola zanieczyszczeń wody,
obróbka ścieków, demineralizowanie wody, odsalanie wody, osuszanie budynków, regeneracja wody, udzielanie informacji dotyczących
usług uzdatniania wody, usługi neutralizowania zapachów, usługi usuwania nieprzyjemnych zapachów, usługi uzdatniania wody [demineralizowanie], usługi w zakresie uzdatniania wody, uzdatnianie wody.
(111) 333951
(220) 2020 02 10
(210) 510020
(151) 2020 11 04
(441) 2020 07 20
(732) FCPL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) 4 Dyscypliny realizacji
(510), (511) 9 dyski kompaktowe (CD i DVD), inne dyski pamięci, 16 plakaty, artykuły biurowe, albumy, bloki listowe, broszury, karty, koperty,
materiały piśmienne, materiały do nauczania, materiały drukowane,
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kalendarze, obwoluty, podręczniki, pudełka kartonowe, publikacje
drukowane, książki, 35 analizy kosztów, badania marketingowe, doradztwo specjalistyczne w sprawach działalności gospodarczej i zarządzania kadrami, doradztwo w zakresie zarządzania personelem,
dystrybucja materiałów reklamowych, publikowanie tekstów sponsorowanych, tworzenie tekstów reklamowych i sponsorowanych, 41
edukacja, informacja o edukacji, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenia], organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie i prowadzenie
sympozjów, pisanie tekstów, innych niż reklamowych, produkcja programów radiowych i telewizyjnych, publikacje elektroniczne on-line
książek i periodyków, publikowanie książek, publikowanie tekstów
[innych niż teksty reklamowe], usługi trenera osobistego, usługi trenerskie, 45 udzielanie licencji na towary i usługi dla osób trzecich.

(111) 333952
(220) 2020 02 15
(210) 510133
(151) 2020 11 09
(441) 2020 07 06
(732)	AUROVITAS PHARMA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540)	AuroDisc
(510), (511) 5 leki, produkty farmaceutyczne.
(111) 333953
(220) 2020 02 16
(210) 510137
(151) 2020 11 06
(441) 2020 07 20
(732) BOŻUCHOWSKI ANDRZEJ, MARCINIAK MAGDALENA 4 YOU
SPÓŁKA CYWILNA, Luboń (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Optyk 4 You
(540)

(732) ROMA INVESTMENTS PIĄTKIEWICZ SPÓŁKA JAWNA,
Luboń (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PP PLATINUM PALACE
(540)

(591) szary, ciemnoszary
(531) 29.01.12, 27.05.01
(510), (511) 39 organizowanie i przeprowadzanie wycieczek i zwiedzania, organizowanie wycieczek ze zwiedzaniem miasta, organizowanie wycieczek z przewodnikiem, usługi organizowania wycieczek
ze zwiedzaniem, 43 usługi hotelowe, informacja hotelowe, zarządzanie hotelami, rezerwacja hotelowa, hotelowe usługi kateringowe,
usługi restauracji hotelowych, rezerwacja zakwaterowania hotelowego, usługi hoteli i moteli, organizowanie posiłków w hotelach,
rezerwacja miejsc w hotelach, zapewnienie zakwaterowania w hotelach, organizowanie zakwaterowania w hotelach, usługi hotelowe
dla uprzywilejowanych klientów, usługi w zakresie rezerwacji pokojów hotelowych, rezerwacja stolików restauracyjnych, zapewnianie
żywności i napojów w restauracjach i barach, oferowanie żywności
i napojów dla gości w restauracjach i barach.
(111) 333956
(220) 2020 02 17
(210) 510286
(151) 2020 11 26
(441) 2020 08 10
(732) SPARK-IT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Lublin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SPARK-IT
(540)

(591) niebieski, żółty
(531) 29.01.12, 27.05.01
(510), (511) 9 lupy [optyka], okulary [optyka], soczewki korekcyjne
[optyka].
(111) 333954
(220) 2020 02 14
(210) 510201
(151) 2020 11 06
(441) 2020 07 20
(732) PRZYGODA PATRYK BALTONA HANDEL HURT DETAL,
Bełchatów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WYRÓB TRADYCYJNY LODY Przygody
(540)

(591) czarny, szary, biały, fioletowy, niebieski, jasnoniebieski,
różowy
(531) 08.01.18, 27.05.01, 29.01.15, 26.01.16
(510), (511) 30 lody, słodycze, 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 (affogato), lody wodne o smaku owocowym w postaci lizaków,
desery lodowe, 35 sprzedaż detal/hurt lodów, usługi sprzedaży detalicznej w związku z lodami, usługi sprzedaży hurtowej w związku
z lodami, 43 lodziarnie, kawiarnie, usługi kawiarni.
(111) 333955
(151) 2020 11 05

(220) 2020 03 19
(441) 2020 07 13

(210) 510204

(591) szary, zielony
(531) 29.01.12, 27.05.02, 27.05.05, 27.05.15, 27.05.17, 26.13.25
(510), (511) 35 usługi konsultacyjne i doradcze w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem, kompilacja oraz klasyfikacja informacji
w komputerowej bazie danych, usługi w zakresie powierzania określonych zadań zewnętrznym usługodawcom-outsourcing, kompilowanie i systematyzowanie informacji w bankach danych, 38 telekomunikacja, transmisja danych na rzecz osób trzecich, transmisja
danych za pomocą poczty elektronicznej, przekazywanie danych
za pomocą telekomunikacji, przydzielanie dostępu do internetu dla
osób trzecich, nadawanie programów za pośrednictwem internetu,
udostępnianie treści, stron internetowych i portali internetowych,
usługi komunikacji między bankami danych, usługi w zakresie połączeń wzajemnych banków danych, 42 usługi w zakresie ochrony,
bezpieczeństwa i odzyskiwania systemów informatycznych, doradztwo w dziedzinie bezpieczeństwa danych, doradztwo w dziedzinie
bezpieczeństwa internetowego, aktualizacja oprogramowania komputerowego w zakresie bezpieczeństwa komputerowego i zapobiegania zagrożeniom komputerowym, utrzymanie oprogramowania
komputerowego dotyczące bezpieczeństwa komputerowego oraz
ochraniające komputer przed zagrożeniami, doradztwo dotyczące bezpieczeństwa komputerowego, monitorowanie systemów
komputerowych do celów bezpieczeństwa, usługi uwierzytelniania w zakresie bezpieczeństwa komputerowego, usługi w zakresie
monitorowania systemów bezpieczeństwa komputerowego, usługi
bezpieczeństwa komputerowego w postaci administrowania certyfikatami cyfrowymi, usługi programowania komputerowego w zakresie bezpieczeństwa danych elektronicznych, analizowanie zagrożeń
dla bezpieczeństwa komputerowego w celu ochrony danych, usługi
bezpieczeństwa komputerowego w zakresie ochrony przed nielegalnym dostępem do sieci, usługi bezpieczeństwa komputerowego
w zakresie ochrony przed nielegalnym dostępem do sieci, projektowanie i opracowywanie systemów bezpieczeństwa danych elektro-
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nicznych, doradztwo w sprawach oprogramowania komputerowego,
programowanie komputerowe, elektroniczne zapisywanie danych
dla osób trzecich, programowanie komputerowe w celu pomocy
przy zarządzaniu i kontroli czynności komputerowych w chmurze
obliczeniowej, zarządzanie projektami komputerowymi, opracowywanie oprogramowania na zamówienie dla osób trzecich, do użytku
w ocenie ryzyka, bezpieczeństwie informacji, analizach biznesowych, audytach i planowaniu audytów oraz zarządzaniu sprzedażą,
chmura obliczeniowa, tworzenie i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich, hosting stron internetowych, oprogramowanie jako usługa [SaaS], doradztwo w zakresie projektowania stron
internetowych, programowanie komputerów, projektowanie oprogramowania komputerowego, analizy systemów komputerowych,
projektowanie systemów komputerowych, doradztwo w zakresie
oprogramowania komputerowego, usługi doradcze w dziedzinie
technologii komputerowej, konwersja programów komputerowych
i danych, inna niż konwersja fizyczna, przechowywanie danych
elektronicznych, usługi konsultacyjne w dziedzinie technologii informacyjnej, dostarczanie informacji o technologii komputerowej
i programowaniu za pośrednictwem strony internetowej, instalacje
oprogramowania komputerowego, konserwacja oprogramowania
komputerowego, monitoring systemów komputerowych przy użyciu dostępu zdalnego, aktualizowanie oprogramowania komputerowego, integracja oprogramowania komputerowego w wiele systemów i sieci, opracowywanie oprogramowania komputerowego,
tworzenie oprogramowania i programów komputerowych na rzecz
osób trzecich, doradztwo w zakresie projektowania oprogramowania komputerowego, usługi doradcze w dziedzinie wyboru, wdrażania i wykorzystania sprzętu komputerowego i systemów oprogramowania na rzecz osób trzecich, tworzenie, konserwacja oraz
modernizowanie oprogramowania komputerowego, projektowanie
i opracowywanie systemów oprogramowania komputerowego online, projektowanie, opracowywanie i wdrażanie oprogramowania, instalacja i utrzymanie programów komputerowych, opracowywanie
oprogramowania komputerowego, rozwój oprogramowania dostosowanego do indywidualnych potrzeb na rzecz osób trzecich, opracowywanie, aktualizacja i konserwacja systemów oprogramowania
komputerowego i baz danych, badania, opracowywanie, projektowanie i ulepszanie oprogramowania komputerowego, usługi graficzne, usługi podmiotów zewnętrznych w dziedzinie informatyki,
projektowanie, rozwój, testowanie, zarządzanie, wsparcie i utrzymanie w zakresie aplikacji, projektowanie, rozwój i testowanie rozwiązań w zakresie oprogramowania, zarządzanie, wsparcie i utrzymanie
w zakresie oprogramowania, analiza obrazów, analiza wideo, analiza
dźwięku, analizy geoprzestrzenne, analizy zaawansowane, analiza
prognostyczna, eksploracja danych, wyszukiwanie tekstów, usługi
analityczne dotyczące programów komputerowych, analiza lokalizacji, niewidoczna analiza (analiza połączona), wirtualizacja danych,
projektowanie, rozwój oraz wdrażanie i konserwacja oprogramowania do wizualizacji danych, usługi hurtowni danych [składowanie
danych], usługi integracji danych, usługi w zakresie analizy big data,
usługi w zakresie danych naukowych, zarządzanie danymi głównymi,
konsultacje w dziedzinie technologii informacyjnej, usługi ekstrakcji,
transformacji i ładowania (ETL), usługi doradcze w dziedzinie technologii telekomunikacyjnej.

(111) 333957
(220) 2020 02 18
(210) 510330
(151) 2020 11 18
(441) 2020 08 03
(732) RASIŃSKI MACIEJ, RASIŃSKI SZYMON AKLI
SPÓŁKA CYWILNA, Łódź (PL)
(540) (znak słowny)
(540) agdeo
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej, hurtowej i wysyłkowej,
w tym online związane z następującymi produktami: części zamienne do artykułów gospodarstwa domowego.
(111) 333958
(220) 2020 02 18
(151) 2020 11 03
(441) 2020 07 20
(732) I.VENTURES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FF FACHURRA

(210) 510332
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(540)

(591) granatowy, pomarańczowy
(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.13.25
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej w związku z ręcznymi
urządzeniami do budowy, usługi sprzedaży detalicznej w związku
z ręcznymi narzędziami do budowy, usługi handlu detalicznego w zakresie materiałów budowlanych, usługi sprzedaży detalicznej
w związku z preparatami do czyszczenia, usługi sprzedaży detalicznej
w związku z artykułami do czyszczenia, usługi sprzedaży detalicznej
dotyczące farb, usługi sprzedaży detalicznej w związku z preparatami
do czyszczenia, usługi sprzedaży detalicznej w związku z oświetleniem, usługi handlu detalicznego w odniesieniu do domowego
sprzętu elektrycznego, usługi sprzedaży detalicznej w związku
ze sprzętem audiowizualnym, usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem informatycznym, usługi handlu detalicznego w odniesieniu do sprzętu komputerowego, usługi handlu detalicznego
w odniesieniu do oprogramowania komputerowego, usługi handlu
detalicznego związane ze sprzętem audiowizualnym, usługi handlu
detalicznego w odniesieniu do sprzętu komputerowego, usługi handlu detalicznego w odniesieniu do domowego sprzętu elektronicznego, usługi sprzedaży detalicznej w związku z artykułami ogrodniczymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem
ogrodniczym, usługi sprzedaży detalicznej wyrobów ogrodniczych,
usługi handlu detalicznego związane ze sprzętem ogrodniczym,
usługi handlu detalicznego w zakresie produktów ogrodniczych,
usługi sprzedaży detalicznej w związku z urządzeniami do chłodzenia, usługi sprzedaży detalicznej w związku z grzejnikami, usługi
sprzedaży detalicznej w związku z urządzeniami do mrożenia, usługi
sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem do przyrządzania żywności, usługi handlu detalicznego związane z urządzeniami kuchennymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z urządzeniami sanitarnymi, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie akcesoriów
samochodowych, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie części samochodowych, usługi handlu detalicznego w związku z akcesoriami
samochodowymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z meblami,
usługi sprzedaży detalicznej w związku z wyposażeniem domu, usługi sprzedaży detalicznej w związku z pokryciami podłogowymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z urządzeniami sanitarnymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z pokryciami naściennymi, usługi
handlu detalicznego w zakresie akumulatorów, usługi handlu detalicznego w zakresie baterii, pomoc w zakresie działalności gospodarczej, zarządzanie i administrowanie działalnością gospodarczą,
w tym w szczególności biznesowe usługi doradcze i konsultacyjne,
usługi zarządzania biurowego [dla osób trzecich], usługi reklamowe,
marketingowe i promocyjne, zarządzanie zasobami ludzkimi i usługi
rekrutacji personelu, usługi informacyjne dla konsumentów, informacje w zakresie wymienionych usług., 37 usługi sprzątania, usługi budowlane, usługi w zakresie remontów budynków, remont pojazdów,
usługi wykonawców instalacji elektrycznych, usługi w zakresie instalacji elektrycznych, usługi hydrauliczne, usługi instalowania rur, usługi w zakresie konstrukcji hydraulicznych, naprawa i konserwacja narzędzi ogrodniczych, odnawianie instalacji klimatyzacyjnych,
instalacja urządzeń klimatyzacyjnych, naprawa urządzeń do klimatyzacji, usługi czyszczenia sprzętu klimatyzacyjnego, modernizacja instalacji do klimatyzacji budynków, regularne serwisowanie urządzeń
do klimatyzacji, konserwacja systemów elektronicznych lub klimatyzacyjnych, instalowanie oraz naprawa systemów klimatyzacyjnych,
instalowanie oraz naprawa urządzeń klimatyzacyjnych, naprawa lub
konserwacja urządzeń do klimatyzacji, usługi uszczelniania otworów
wentylacyjnych urządzeń klimatyzacyjnych, usługi wykonawców
w zakresie instalacji klimatyzacyjnych, instalacja, konserwacja i naprawa urządzeń klimatyzacyjnych, modernizacja instalacji do ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji budynków, naprawa lub konserwacja
urządzeń klimatyzacyjnych [do celów przemysłowych], instalacja
urządzeń do klimatyzacji do czystych pomieszczeń [clean room], instalowanie, konserwacja i naprawa systemów HVAC (ogrzewanie,
wentylacja i klimatyzacja), udzielanie informacji związanych z napra-
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wą lub konserwacją urządzeń do klimatyzacji, serwis elektrycznych
urządzeń konsumenckich, konserwacja, serwis i naprawa urządzeń
gospodarstwa domowego i kuchennych, regularne serwisowanie
urządzeń do ogrzewania, regularne serwisowanie urządzeń do chłodzenia, regularne serwisowanie urządzeń do klimatyzacji, regularne
serwisowanie urządzeń do suszenia, regularne serwisowanie urządzeń do usuwania kurzu, serwis urządzeń elektronicznych, naprawa
urządzeń elektronicznych, czyszczenie mebli, tapicerowanie mebli,
lakierowanie mebli, renowacja mebli, malowanie mebli, naprawa mebli, konserwacja mebli, instalacja mebli, naprawa mebli kuchennych,
stolarstwo meblowe [naprawa], konserwacja i naprawa mebli, instalowanie mebli na wymiar, instalacja mebli w sklepach, naprawa i renowacja mebli, odnowa, naprawa i konserwacja mebli, udzielanie informacji dotyczących restauracji mebli, wynajem maszyn do czyszczenia
mebli tapicerowanych, usługi szklarskie, usługi dezynfekcji, deratyzacja, niszczenie szkodników, zwalczanie szkodników, wywóz odpadów
[czyszczenie], zbieranie śmieci [zbiórka odpadów], usuwanie odpadów [usługi czyszczenia], wypożyczanie urządzeń motoryzacyjnych
do użytku przy wykopach, instalacja zamrażarek, instalacja systemów
oświetleniowych, instalacja urządzeń elektrycznych, instalacja sprzętu audiowizualnego, instalacja urządzeń oświetleniowych, instalacja
urządzeń do gotowania, instalacja sprzętu do prania i kuchennego,
instalacja, konserwacja i naprawa sprzętu kuchennego, instalacja
i naprawa sprzętu komputerowego, instalowanie odbiorników radiowych, instalacja urządzeń klimatyzacyjnych, instalacja urządzeń wentylacyjnych, instalacja, konserwacja i naprawa urządzeń klimatyzacyjnych, instalacja systemów do wentylacji i usuwania kurzu, instalacja
gazociągów, instalacja urządzeń do zaopatrzenia w gaz i do dystrybucji gazu, montaż instalacji kanalizacyjnych, gazowych i wodociągowych, instalacja sprzętu hydraulicznego, instalacja przewodów wodociągowych, instalacja urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych,
instalacja systemów wodociągowo-kanalizacyjnych, instalacja systemów oświetlenia elektrycznego i systemów elektroenergetycznych,
instalacja urządzeń elektrycznych i generatorów prądu, instalacja
sprzętu elektrycznego i elektronicznego w samochodach, instalacja,
naprawa i konserwacja sprzętu grzewczego, montaż instalacji centralnego ogrzewania, montaż i naprawa instalacji grzewczych, instalacja urządzeń do zaopatrzenia w wodę, instalacja ogniw i modułów
fotowoltaicznych, instalacja urządzeń do wytwarzania energii, usługi
czyszczenia w zakresie sprzątania biur, usługi czyszczenia w zakresie
sprzątania gospodarstwa domowego, usługi czyszczenia przewodów wentylacyjnych, usługi czyszczenia sprzętu klimatyzacyjnego,
usługi czyszczenia rur, usługi czyszczenia kotłów, czyszczenie przemysłowe budynków, usługi czyszczenia przemysłowego, czyszczenie
kominów, naprawa telewizorów, naprawa odkurzaczy, naprawa urządzeń oświetleniowych, naprawa lub konserwacja elektrycznych urządzeń oświetleniowych, konserwacja, serwis i naprawa urządzeń gospodarstwa domowego i kuchennych, naprawa odbiorników
radiowych lub telewizyjnych, naprawa komputerów, naprawa telefonów, naprawa uszkodzonych komputerów, naprawa urządzeń fotograficznych, naprawa urządzeń elektronicznych, naprawa sprzętu
komputerowego, naprawa i konserwacja smartfonów, instalowanie,
konserwacja i naprawa sprzętu komputerowego i urządzeń telekomunikacyjnych, naprawa urządzeń do wentylacji, naprawa urządzeń
do klimatyzacji, naprawa systemów doprowadzania gazu, usługi hydrauliczne, naprawa systemów kanalizacji, naprawa urządzeń elektrycznych, naprawa sprzętu elektrycznego, instalowanie i naprawa
urządzeń elektrycznych, montaż i naprawa instalacji grzewczych,
konserwacja i naprawa instalacji grzewczej, naprawa i konserwacja
urządzeń grzewczych, naprawa urządzeń do zaopatrzenia w wodę,
naprawa instalacji do zaopatrzenia w wodę, konserwacja, naprawa
i odnowa urządzeń i instalacji fotowoltaicznych, konserwacja i naprawa instalacji energii słonecznej, obsługa i naprawa samochodów, naprawa mebli, stolarstwo [naprawa], naprawa okien, naprawa lub konserwacja urządzeń do klimatyzacji, naprawa i konserwacja urządzeń
do wentylacji, naprawa i konserwacja urządzeń do klimatyzacji, naprawa i konserwacja instalacji gazowych i elektrycznych, instalowanie, konserwacja i naprawa sieci wodno-kanalizacyjnych, naprawa
lub konserwacja elektrycznych urządzeń oświetleniowych, naprawa
lub konserwacja konsumenckich urządzeń elektrycznych, konserwacja i naprawy instalacji grzewczej, naprawa i konserwacja urządzeń
grzewczych, instalowanie i konserwacja systemów nawadniających,
konserwacja instalacji do zaopatrywania w wodę, montaż i konserwacja instalacji fotowoltaicznych, konserwacja, naprawa i odnowa
urządzeń i instalacji fotowoltaicznych.

(111) 333959
(220) 2020 02 19
(151) 2020 11 18
(441) 2020 07 20
(732) LIS ŁUKASZ, Wrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) QUATTRO VOLPI
(540)

(210) 510351

(591) szary, jasnoszary
(531) 03.01.08, 03.01.16, 03.01.24, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.17, 29.01.06
(510), (511) 35 usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, analiza
badan rynkowych, analiza trendów marketingowych, badania marketingowe, edytorskie usługi w dziedzinie reklamy, tworzenie tekstów reklamowych i sponsorowanych, uaktualnianie materiałów reklamowych,
wizerunek (kreowanie-) [firmy, usługi, towaru], 41 produkcja nagrań audio i video oraz produkcja multimedialna i usługi fotograficzne, 42 usługi
związane z projektowaniem graficznym [sztuka], utrzymywanie (tworzenie i-) stron internetowych dla osób trzecich, projektowanie opakowań.
(111) 333960
(220) 2020 02 20
(210) 510414
(151) 2020 11 18
(441) 2020 07 27
(732) TORF CORPORATION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kąty Wrocławskie (PL)
(540) (znak słowny)
(540) beauty in the city
(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty kosmetyczne, środki do pielęgnacji twarzy, ciała, włosów i zębów.
(111) 333961
(220) 2020 02 20
(210) 510415
(151) 2020 11 18
(441) 2020 07 27
(732) TORF CORPORATION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kąty Wrocławskie (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Beauty in the city
(540)

(531) 27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.13, 27.05.17, 02.09.04
(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty kosmetyczne, środki do pielęgnacji twarzy, ciała, włosów i zębów.
(111) 333962
(220) 2020 02 24
(210) 510547
(151) 2020 11 04
(441) 2020 07 20
(732) CENTRUM MEDYCZNE TOMMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PROF-MED SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Katowice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PROFMED Medycyna Pracy Specjaliści od zdrowia
(540)

(591) zielony, czarny
(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.02.01

Nr 6/2021

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

(510), (511) 44 ambulatoryjna opieka medyczna, badania medyczne
w celach diagnostycznych lub leczenia, badania poziomu cholesterolu, badania przesiewowe, badania przesiewowe dotyczące serca,
badania przesiewowe osteoporozy, badania przesiewowe [skrinignowe], badania przesiewowe w zakresie chorób układu naczyniowego, badania psychologiczne, badania rentgenowskie w celach
medycznych, badania w celu oceny zagrożenia dla zdrowia, badania
w zakresie diagnozy stanu zdrowia, badanie osobowości do celów
psychologicznych, badanie osobowości [usługi w zakresie zdrowia
psychicznego], ambulatoryjna opieka medyczna, badania medyczne
w celach diagnostycznych lub leczenia, badania poziomu cholesterolu, badania przesiewowe, badania przesiewowe dotyczące serca,
badania przesiewowe osteoporozy, badania przesiewowe [skrinignowe], badania przesiewowe w zakresie chorób układu naczyniowego, badania psychologiczne, badania rentgenowskie w celach
medycznych, badania w celu oceny zagrożenia dla zdrowia, badania
w zakresie diagnozy stanu zdrowia, badanie osobowości do celów
psychologicznych, badanie osobowości [usługi w zakresie zdrowia
psychicznego], badanie słuchu, badanie sprawności fizycznej, dopasowywanie okularów, doradztwo dietetyczne, doradztwo dotyczące
ochrony zdrowia, doradztwo dotyczące psychologicznego leczenia
dolegliwości medycznych, doradztwo dotyczące psychologicznego
łagodzenia dolegliwości medycznych, doradztwo medyczne w zakresie dermatologii, doradztwo medyczne w zakresie redukcji masy
ciała, doradztwo psychologiczne, doradztwo dietetyczne, doradztwo w zakresie diety i odżywiania się, doradztwo w zakresie pomocy
medycznej świadczone przez lekarzy i wykwalifikowany personel
medyczny, doradztwo związane z badaniem słuchu, doradztwo żywieniowe, informacja medyczna, konsultacje medyczne, konsultacje
psychologiczne, konsultacje z dziedziny żywienia, leczenie psychologiczne, medyczne badania osób, monitorowanie pacjentów, obrazowanie optyczne do użytku w diagnostyce medycznej, obrazowanie
rentgenowskie do celów medycznych, opieka medyczna i zdrowotna, ośrodki zdrowia, pomoc medyczna, poradnictwo medyczne,
poradnictwo medyczne związane z utratą słuchu, poradnictwo medyczne związane ze stresem, poradnictwo psychologiczne, poradnictwo w zakresie odżywiania, poradnictwo związane z terapią zajęciową, poradnictwo żywieniowe, poradnictwo dietetyczne, porady
medyczne dla osób niepełnosprawnych, porady psychologiczne,
porady w zakresie farmakologii, profesjonalne doradztwo w zakresie ochrony zdrowia, profesjonalne doradztwo w zakresie zdrowia,
profesjonalne doradztwo w zakresie żywienia, przeprowadzanie
diagnozy chorób, przeprowadzanie ocen i badań psychologicznych,
przeprowadzanie testów narkotykowych u osób ubiegających się
o pracę, przeprowadzanie testów psychologicznych do celów medycznych, przeprowadzanie testów psychometrycznych do celów
medycznych, przeprowadzanie badań przesiewowych w zakresie
czynników ryzyka wystąpienia chorób układu sercowo-naczyniowego, przygotowywanie profilów psychologicznych do celów medycznych, psychoterapia, świadczenie pomocy medycznej, świadczenie usług badań przesiewowych w celu wykrywania nowotworu
płuc, świadczenie usług badań przesiewowych w celu wykrywania
nowotworów, świadczenie usług w zakresie opieki zdrowotnej, udostępnianie informacji medycznych w zakresie dermatologii, udostępnianie informacji medycznych w dziedzinie opieki zdrowotnej,
udzielanie informacji dotyczących medycyny, udzielanie informacji
dotyczących badań fizykalnych, udzielanie informacji medycznej,
udzielanie informacji w zakresie psychologii, udzielanie informacji
zdrowotnej, udzielanie informacji związanych z odżywianiem, udzielanie informacji związanych z usługami medycznymi, udzielanie porad medycznych w zakresie redukcji masy ciała, udzielanie wiadomości i informacji w dziedzinie medycyny, usługi analiz laboratoryjnych
związanych z leczeniem ludzi, usługi analiz medycznych związane
z diagnozowaniem i prognozowaniem dotyczącym nowotworów,
usługi analiz medycznych związane z leczeniem pacjentów, usługi
analiz medycznych związane z diagnozowaniem raka, usługi analiz
medycznych związane z leczeniem osób, usługi badań krwi, usługi
badań medycznych związane z diagnozowaniem i leczeniem chorób,
usługi badania cukrzycy, usługi dermatologiczne w zakresie leczenia
chorób skóry, usługi diagnostyki medycznej [testy i analizy], usługi
diagnozy psychologicznej, usługi doradcze dotyczące farmaceutyków, usługi doradcze dotyczące problemów medycznych, usługi doradcze i informacyjne w dziedzinie zdrowia, usługi doradcze
i informacyjne dotyczące produktów medycznych, usługi doradcze
w zakresie zdrowia, usługi doradcze w zakresie opieki zdrowotnej,
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usługi doradcze w zakresie leczenia chorób zwyrodnieniowych,
usługi doradcze w zakresie żywienia, usługi doradcze związane
z usługami medycznymi, usługi indywidualnych konsultacji medycznych świadczone dla pacjentów, usługi informacji medycznej, usługi informacyjne w zakresie opieki zdrowotnej, usługi informacyjne
w zakresie opieki medycznej, usługi lecznicze w zakresie polepszania krążenia, usługi lekarskie, usługi medyczne, usługi medyczne
do celów diagnostyki chorób ciała człowieka, usługi medyczne dotyczące leczenia raka skóry człowieka, usługi medyczne w zakresie
oceny stanu zdrowia, usługi medyczne w zakresie leczenia chorób
ciała ludzkiego, usługi medyczne w zakresie leczenia skóry, usługi
medyczne w zakresie cukrzycy, usługi medyczne w zakresie badań
przesiewowych związanych z chorobami układu sercowo-naczyniowego, usługi medyczne w zakresie leczenia przewlekłego bólu,
usługi dietetyków, usługi obrazowania medycznego, usługi oceny
medycznej, usługi okulistyczne, usługi pomocy medycznej, usługi
poradnictwa medycznego, usługi przesiewowych badań wzroku,
usługi psychologów, usługi psychoterapeuty, usługi psychoterapeutyczne, usługi rentgenowskie, usługi świadczone przez dietetyków,
usługi doradztwa dietetycznego [medyczne], usługi doradcze w zakresie dietetyki, doradztwo w zakresie dietetyki i odżywiania, usługi
testów audiologicznych, usługi w zakresie audiologii, usługi w zakresie badań lekarskich, usługi w zakresie badań medycznych, mianowicie ocena sprawności fizycznej, usługi w zakresie badania moczu,
usługi w zakresie leczenia medycznego, usługi w zakresie medycyny
regeneracyjnej, usługi w zakresie ocen i badań psychologicznych,
usługi w zakresie oceny osobowości [usługi w zakresie zdrowia psychicznego], usługi w zakresie oceny psychologicznej, usługi w zakresie opieki zdrowotnej dla ludzi, usługi w zakresie psychologii pracy,
usługi w zakresie psychologii dla osób indywidualnych i grup, usługi
w zakresie testów psychologicznych, usługi w zakresie wkłuwania
się do żył, usługi w zakresie zarządzania stresem, usługi w zakresie
zdrowia psychicznego, usługi w zakresie zorganizowanej opieki
zdrowotnej, wykonywanie badań medycznych, zapewnianie leczenia medycznego, zapewnianie leczenia psychologicznego.

(111) 333963
(220) 2020 03 02
(210) 510855
(151) 2020 11 10
(441) 2020 07 13
(732) Sun Pharmaceutical Industries Limited, Vadodara (IN)
(540) (znak słowny)
(540) RANSART
(510), (511) 5 leki stosowane w leczeniu wysokiego ciśnienia krwi,
niewydolności serca i cukrzycowej choroby nerek, preparaty farmaceutyczne do leczenia nadciśnienia.
(111) 333964
(220) 2020 03 02
(210) 510863
(151) 2020 11 04
(441) 2020 07 20
(732) WIECZOREK IWONA GOSPODARSTWO RYBACKIE ZAWÓLCZE,
Włosnowice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) RYBY Z SERCA NATURY GOSPODARSTWO RYBACKIE
ZAWÓLCZE
(540)

(591) niebieski, biały
(531) 29.01.12, 27.05.01, 03.07.16, 03.07.17, 26.11.02, 26.11.08, 26.11.12
(510), (511) 29 konserwowane ryby, potrawy z ryb do spożycia, ryby,
ryby solone, 31 ryby żywe.
(111) 333965
(220) 2020 03 02
(210) 510873
(151) 2020 11 10
(441) 2020 07 13
(732) Sun Pharmaceutical Industries Limited, Vadodara (IN)
(540) (znak słowny)
(540) VALBAX
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne i lecznicze.
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(111) 333966
(220) 2020 03 02
(210) 510883
(151) 2020 11 18
(441) 2020 07 27
(732) BABIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Góra Kalwaria (PL)
(540) (znak słowny)
(540) MAPITO
(510), (511) 1 bazy nawozowe wykonane z wełny mineralnej do hodowli
roślin, preparaty nawozowe wykonane z wełny mineralnej do hodowli roślin, krzemiany do użytku w uprawie ogórków na płytach z wełny kamiennej, podłoża hodowlane, nawozy i środki chemiczne do użytku w rolnictwie, ogrodnictwie i leśnictwie, 35 usługi sprzedaży, reklamy i promocji
towarów: bazy nawozowe wykonane z wełny mineralnej do hodowli roślin, preparaty nawozowe wykonane z wełny mineralnej do hodowli roślin,
krzemiany do użytku w uprawie ogórków na płytach z wełny kamiennej,
podłoża hodowlane, nawozy i środki chemiczne do użytku w rolnictwie,
ogrodnictwie i leśnictwie, doradztwo dotyczące organizowania działalności gospodarczej, promowanie towarów i usług osób trzecich, doradztwo w zakresie promocji sprzedaży towarów: bazy nawozowe wykonane
z wełny mineralnej do hodowli roślin, preparaty nawozowe wykonane
z wełny mineralnej do hodowli roślin, krzemiany do użytku w uprawie
ogórków na płytach z wełny kamiennej, podłoża hodowlane, nawozy
i środki chemiczne do użytku w rolnictwie, ogrodnictwie i leśnictwie.
(111) 333967
(220) 2020 03 03
(151) 2020 11 16
(441) 2020 07 06
(732)	Gothals Limited, Nikozja (CY)
(540) (znak słowny)
(540) WE ARE EVERYWHERE
(510), (511) 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy.

(210) 510913

(111) 333968
(220) 2020 03 03
(210) 510936
(151) 2020 11 19
(441) 2020 08 03
(732) KRAKOWSKA WYŻSZA SZKOŁA PROMOCJI ZDROWIA
Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DIETOMAT
(540)

(591) zielony, ciemnoniebieski
(531) 29.01.12, 27.05.01, 05.07.13, 05.03.11, 05.03.14
(510), (511) 35 komputerowe bazy danych (pozyskiwanie danych
do układania diet), aktualizacja i utrzymywanie danych w komputerowych bazach danych, 41 usługi edukacyjne świadczone przez szkoły,
zapewnianie kursów edukacyjnych związanych z dietą, świadczenie
usług edukacyjnych związanych z dietą, 44 usługi doradcze w zakresie
zdrowia, profesjonalne doradztwo związane z dietą, usługi doradcze
związane z dietą, doradztwo w zakresie diety i odżywiania się.
(111) 333969
(220) 2020 03 04
(210) 510984
(151) 2020 10 09
(441) 2020 06 01
(732) INSTITUTO DE TURISMO DE ESPANA (TURESPANA),
Madryt (ES)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	HISZPANIA JEST W TOBIE ESPAÑA
(540)

(591) czarny, czerwony, żółty
(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.01.01, 26.01.03

(510), (511) 35 reklama, zarządzanie w działalności gospodarczej,
administrowanie działalności gospodarczej, prace biurowe, wymienione usługi świadczone również za pośrednictwem mediów elektronicznych i odnoszące się do promowania Hiszpanii jako miejsca
dla turystyki.

(111) 333970
(220) 2020 03 05
(151) 2020 11 18
(441) 2020 08 03
(732) LVL UP MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LVL UP MEDIA
(540)

(210) 511003

(591) niebieski, granatowy
(531) 26.11.08, 26.01.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi reklamowe, promocyjne i marketingowe, udostępnianie powierzchni reklamowej, czasu reklamowego i mediów,
usługi organizowania targów i wystaw handlowych, administrowanie programami motywacyjnymi w celu promowania sprzedaży
towarów i usług dla osób trzecich, agencja public relations, agencje
reklamowe, doradztwo, konsultacje i pomoc w zakresie reklamy,
marketingu i promocji, dystrybucja materiałów reklamowych, marketingowych i promocyjnych, oferowanie i wynajem przestrzeni
reklamowej, czasu reklamowego i mediów na reklamy, usługi programów lojalnościowych, motywacyjnych i promocyjnych, usługi
public relations, usługi w zakresie wystaw i prezentacji produktów,
administrowanie dotyczące marketingu, administrowanie konkursami w celach reklamowych, administrowanie i zarządzanie działalnością gospodarczą, badania dotyczące działalności gospodarczej,
biznesowe usługi doradcze i konsultacyjne, doradztwo dla przedsiębiorstw przemysłowych lub handlowych w zakresie prowadzenia
firmy, doradztwo handlowe w zarządzaniu działalnością gospodarczą informacje na temat metod sprzedaży, opracowywanie strategii
przedsiębiorstw outsourcing [doradztwo biznesowe], pomoc dotycząca zarządzania przedsiębiorstwem handlowym w zakresie reklamy, pośrednictwo w zakresie reklamy, usługi ekspertów do spraw
efektywności działalności gospodarczej, aktualizowanie informacji
reklamowych w komputerowej bazie danych, analiza odbioru reklamy, analiza reakcji na reklamę i badania rynkowe, analizy odbioru
reklamy, analizy w zakresie reklamy, analiza świadomości społecznej w dziedzinie reklamy, badanie rynku, dokonywanie uzgodnień
w zakresie reklamy, doradztwo w dziedzinie zarządzania działalnością gospodarczą i marketingu, dostarczanie biznesowych informacji marketingowych, dostarczanie informacji marketingowych,
dostarczanie informacji marketingowych za pośrednictwem stron
internetowych, dostarczanie informacji marketingowej, dostarczanie informacji na temat reklamy, dostarczanie przewodników reklamowych do przeszukiwania konsultowanych on-line, elektroniczne
publikowanie druków w celach reklamowych, gromadzenie informacji związanych z reklamą, indeksowanie stron internetowych w celach handlowych lub reklamowych informacja marketingowa, kampanie marketingowe, kompilacja ogłoszeń reklamowych do użytku
w internecie, kompilacja ogłoszeń reklamowych w celu wykorzystania ich jako strony internetowe, kompilacja ogłoszeń reklamowych
do wykorzystania w formie stron internetowych, kompilacja, produkcja i rozpowszechnianie materiałów reklamowych, kompilacja
reklam, kompilacja statystyk związanych z reklamą, marketing dotyczący promocji, marketing towarów i usług na rzecz innych, ocena
skutków wywieranych przez działania reklamowe na odbiorców, oceny szacunkowe do celów marketingowych, opracowywanie i realizacja planów i koncepcji medialnych i reklamowych, opracowywanie
i wdrażanie strategii marketingowych na rzecz innych, opracowywanie kampanii promocyjnych, opracowywanie strategii i pomysłów
marketingowych, optymalizacja dla wyszukiwarek internetowych,
optymalizacja stron internetowych.
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(111) 333971
(220) 2020 03 05
(210) 511025
(151) 2020 11 05
(441) 2020 07 20
(732) PROJPRZEM MAKRUM SPÓŁKA AKCYJNA, Bydgoszcz (PL)
(540) (znak słowny)
(540) projprzem
(510), (511) 6 konstrukcje metalowe: konstrukcje wsporcze, podesty,
pomosty i rampy przeładunkowe, metalowe materiały budowlane,
wyroby ślusarskie, metalowe bramy przemysłowe i garażowe, konstrukcje przemysłowe i magazynowe, 7 maszyny krusząco-mielące dla przemysłu wydobywczego, chemicznego, cementowego,
papierniczego, kruszarki udarowe, kruszarki walcowo-szczękowe,
kruszarki szczękowe, kruszarki stożkowe, kruszarki o pionowej osi
obrotu, dozowniki ślimakowe, odwadniacze kruszyw, granulatory,
kruszarki młotkowe, gniotowniki do minerałów, cyklony odpyleniowe, kruszarki walcowe, młyny pneumatyczne-suszące, młyny kulowe, młyny prętowe, separatory statyczne i mechaniczne, podajniki,
mieszalniki, przesiewacze rolkowe i tarczowe, koparki kołowo-frezowe, przesiewacze rusztowe wibracyjne, suszarki bębnowe, młyny rurowe, przenośniki członowo-płytowe, przenośniki kubełkowe,
frezarki do kamienia, bębny korujące, traki wielopiłowe, podawacze
ścierniwa, prasy próżniowe, łamarnie samojezdne, ładowarki kołowe, maszyny i urządzenia do utylizacji odpadów komunalnych jak:
sita, przenośniki nadawy, biostabilizator, oddzielacze przedmiotów
twardych, przesiewacze wibracyjne, maszyny i urządzenia do aktywnej ochrony środowiska jak: granulatory, rozdrabniacze, sortowniki,
prażaki, systemy parkingowe: automatyczne urządzenia parkingowe
umożliwiające wielopoziomowe i wielopłaszczyznowe parkowanie
pojazdów, ruchome rampy załadowcze, windy, podnośniki, przenośniki, podajniki parkingowe-mechaniczne, elektryczne, pneumatyczne, 19 rękawy i śluzy uszczelniające do ramp i pomostów przeładunkowych, 37 budownictwo, kompleksowe usługi budowlane,
budowa obiektów, naprawy, remonty, konserwacja, modernizacja
obiektów, kompleksowa realizacja inwestycji budowlanych, roboty
instalacyjne, prace konserwatorskie, nadzór budowlany, usługi nadzoru technicznego inwestorskiego oraz sporządzania opinii dotyczących nieruchomości, wynajem narzędzi i sprzętu budowlanego, 42
usługi projektowe i architektoniczne w zakresie budownictwa, opracowania projektowe, urbanistyczne, ekspertyzy budowlane, nadzór
autorski jako nadzór wykonawczy w zakresie prac projektowo-budowlanych, usługi projektowo-konstrukcyjne w zakresie maszyn
i urządzeń dla przemysłu i ochrony środowiska.
(111) 333972
(220) 2020 04 03
(210) 511126
(151) 2020 11 03
(441) 2020 07 20
(732) RYBAK PAULINA P.U.H. GABINET KOSMETOLOGII ESTETIQA,
Wągrowiec (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	ESTETIQA
(540)

(591) biały, fioletowy
(531) 05.05.03, 05.05.20, 26.04.15, 26.04.22, 27.05.01, 27.05.24, 29.01.12
(510), (511) 44 usługi kosmetyczne, usługi kosmetyczne w zakresie
wykonywania makijażu.
(111) 333973
(220) 2020 03 10
(151) 2020 11 03
(441) 2020 07 20
(732) ICSEC SPÓŁKA AKCYJNA, Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ICSEC
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(540)

(591) czarny, czerwony
(531) 26.01.03, 27.05.01, 27.05.23, 27.05.02, 26.11.03, 26.11.08, 29.01.12
(510), (511) 9 oprogramowanie, oprogramowanie zapewniające cyberbezpieczeństwo automatyki przemysłowej, 42 oprogramowanie jako usługa [SaaS], projektowanie, opracowywanie i wdrażanie
oprogramowania, instalacje oprogramowania, utrzymanie i naprawa
oprogramowania, doradztwo w zakresie oprogramowania.
(111) 333974
(220) 2020 03 11
(151) 2020 10 20
(441) 2020 07 06
(732)	ANTONKIEWICZ TOMASZ, Łódź (PL);
WOŁOSZCZYK DARIUSZ, Łódź (PL);
SZADKOWSKI TOMASZ, Łódź (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KUKURYQ Chicken...Good!
(540)

(210) 511311

(591) biały, czarny, pomarańczowy, niebieski
(531) 27.05.01, 03.07.17, 27.05.08, 27.05.21, 26.01.15, 26.04.18,
24.17.02, 24.17.04, 29.01.14
(510), (511) 43 bary szybkiej obsługi [snack-bary], obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, usługi
barowe, usługi restauracyjne. 		
(551) wspólne prawo ochronne
(111) 333975
(220) 2020 03 12
(210) 511435
(151) 2020 11 18
(441) 2020 08 03
(732) WALENDZIAK DANIEL DIDABLJU, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	G GYM GLAMOUR
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 25 leginsy, leginsy sportowe, skarpetki sportowe, podkoszulki sportowe, odzież sportowa, komplety sportowe, bluzy sportowe, czapki sportowe, obuwie sportowe, szorty sportowe, stroje sportowe, staniki sportowe, topy sportowe do rozgrzewki, kurtki sportowe,
obuwie do uprawiania sportów, bluzy sportowe z kapturem, kurtki
jako odzież sportowa, koszule sportowe pochłaniające wilgoć, biustonosze sportowe pochłaniające wilgoć, buty treningowe [obuwie sportowe], artykuły odzieżowe w stylu sportowym, spodnie treningowe.
(111) 333976
(220) 2019 04 03
(151) 2020 10 12
(441) 2020 01 20
(732) JĘDRA MAGDALENA MARTA, Wrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MADE OF Satisfaction CLOTHING
(540)

(210) 495253

(210) 511292
(591) Czerwony
(531) 29.01.11, 27.05.01, 27.05.08, 09.05.25
(510), (511) 35 sprzedaż odzieży damskiej, męskiej, dziecięcej.
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(111) 333977
(220) 2020 04 14
(210) 512514
(151) 2020 10 14
(441) 2020 06 15
(732)	AFLOFARM FARMACJA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pabianice (PL)
(540) (znak słowny)
(540) elumaxin
(510), (511) 3 mydła, środki perfumeryjne, olejki eteryczne, kosmetyki, płyny do pielęgnacji włosów, środki do czyszczenia zębów, maści
kosmetyczne.
(111) 333978
(220) 2020 04 14
(210) 512515
(151) 2020 10 09
(441) 2020 06 15
(732) BAŁDYGA JÓZEF ZAKŁAD PRZETWÓRSTWA MIĘSNEGO JBB
IMPORT-EKSPORT, Łyse (PL)
(540) (znak słowny)
(540) JBB DOBRE SOBIE
(510), (511) 5 dietetyczna żywność do celów leczniczych, dodatki
odżywcze do celów leczniczych, tłuszcze zwierzęce do celów leczniczych lub farmaceutycznych, pokarm dla niemowląt, 29 bekon,
chrupki na bazie mięsa, drób, dziczyzna, ekstrakty mięsne, flaki,
galarety mięsne, kaszanka, kiełbaski w cieście, kiełbasy, konserwy
mięsne, krokiety spożywcze, krwawa kiszka, mięso, mięso konserwowane, mięso solone, pasty zawierające tłuszcz do kanapek, produkty
gotowe na bazie mięsa, raki nieżywe, smalec, szynka, tłuszcze jadalne, wątroba, wędliny, produkty gotowe na bazie wędlin, wieprzowina, wyroby gotowe na bazie drobiu, zwierzęcy szpik kostny jadalny,
35 badania opinii publicznej, badanie rynku, doradztwo specjalistyczne w sprawach działalności gospodarczej, ekspertyzy w działalności gospodarczej: sondaże, organizowanie wystaw lub targów
w celach handlowych lub reklamowych, pokazy towarów, promocja
sprzedaży stosowana dla osób trzecich, zaopatrzenie osób trzecich
stosowane jako zakupy i sprzedaż produktów dla innych przedsiębiorstw, usługi umożliwiające odbiorcom dogodny wybór i zakup towarów w hurtowni, sklepach, przez Internet z: dietetyczną żywnością
do celów leczniczych, dodatkami odżywczymi do celów leczniczych
lub farmaceutycznych, pokarmem dla niemowląt, towarami branży
mięsnej, bekon, chrupki na bazie mięsa, drób, dziczyzna, ekstrakty
mięsne, flaki, galarety mięsne, kaszanka, kiełbaski w cieście, kiełbasy,
konserwy mięsne, krokiety spożywcze, krwawa kiszka, mięso, mięso
konserwowane, mięso solone, pasty zawierające tłuszcz do kanapek,
produkty gotowe na bazie mięsa zawarte w tej klasie, raki nieżywe,
smalec, sosy mięsne, szynka, tłuszcze jadalne, wątroba, wędliny,
produkty gotowe na bazie wędlin zawarte w tej klasie, wieprzowina, wyroby gotowe na bazie drobiu, zwierzęcy szpik kostny jadalny,
przetwory z mięsa włączając wyroby z drobiu i królików, konserwy
mięsne, podroby mięsne i z krwi, produkty mięsopodobne, produkty gotowe na bazie mięsa lub wędlin, produkty z branż: spożywczej,
odzieżowej, obuwniczej.
(111) 333979
(220) 2020 04 15
(151) 2020 11 26
(441) 2020 08 10
(732)	ŁUKOWSKI PIOTR, Leszczewek (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ŻEGLUGA WIGIERSKA
(540)

(210) 512529

(591) pomarańczowy, biały, niebieski, jasnoniebieski,
ciemnoniebieski, czarny
(531) 29.01.15, 18.03.17, 01.15.24
(510), (511) 39 transport pasażerów wodami śródlądowymi.
(111) 333980
(220) 2020 04 15
(210) 512540
(151) 2020 10 09
(441) 2020 06 01
(732)	EUROCASH SPÓŁKA AKCYJNA, Komorniki (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)

(540)	AQUA AROMA
(540)

(591) niebieski
(531) 26.11.05, 27.05.01, 29.01.04, 02.07.02
(510), (511) 32 wody gazowane, wody niegazowane, napoje gazowane, napoje niegazowane, napoje bezalkoholowe, syropy, soki owocowe.
(111) 333981
(220) 2020 04 15
(210) 512541
(151) 2020 10 09
(441) 2020 06 15
(732) SARZYŃSKI JAREMA, BOGACZEWICZ KAROLINA
PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE NOVELIES SPÓŁKA CYWILNA,
Sanok (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	Novelies MEBLE DZIECIĘCE
(540)

(591) szary, różowy
(531) 02.09.01, 12.01.03, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 20 meble, kontuary [meble], meble domowe, meble stołówkowe, meble szkolne, meble metalowe, stoły [meble], zagłówki
[meble], kredensy [meble], altany [meble], meble tapicerowane,
lawy [meble], meble łączone, kartoteki [meble], pulpity [meble],
meble skórzane, zewnętrzne meble, meble ogrodowe, meble sklepowe, cokoły [meble], postumenty [meble], meble sypialne, meble
łazienkowe, meble komputerowe, lustra [meble], kwietniki [meble],
siedzenia [meble], toaletki [meble], gabloty [meble), wózki [meble],
pufy [meble], meble rattanowe, skrzynie [meble], meble kuchenne,
meble wielofunkcyjne, szafki [meble], barki [meble], narożniki [meble], konsole [meble], nadmuchiwane meble, meble nadmuchiwane,
szafy [meble], meble trzcinowe, półki [meble], parawany [meble],
ekrany [meble], meble biurowe, meble antyczne, meble drewniane,
komody [meble], regały [meble], meble wypoczynkowe, meble bambusowe, meble gięte, meble kempingowe, meble metalowe i meble
kempingowe, meble do kantyn, meble ogrodowe drewniane, meble
ze szkła, meble do wnętrz, meble do siedzenia, meble do salonu, meble ogrodowe [patio], meble dla niemowląt, meble dla dzieci, meble
z listewek, meble do przechowywania, meble modułowe [kombinowane], meble do oranżerii, meble do przebieralni, meble do sauny,
meble do wiwariów, meble uliczne niemetalowe, meble do samochodów kempingowych, meble do przyczep kempingowych, meble
do przewijania niemowląt, meble do eksponowania towarów, meble
wykonane ze stali, meble kuchenne do zabudowę, meble kuchenne
na wymiar, meble do celów wystawowych, meble do użytku przemysłowego, meble i akcesoria meblowe wyposażenia domu, wieszaki
na ubrania, wieszaki stojące do ubrań [meble] i haczyki na ubrania,
łóżka, łóżka, pościel, materace, poduszki, szafy, stojaki, półki.
(111) 333982
(220) 2020 04 15
(210) 512542
(151) 2020 10 09
(441) 2020 06 15
(732) SARZYŃSKI JAREMA, BOGACZEWICZ KAROLINA
PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE NOVELIES SPÓŁKA CYWILNA,
Sanok (PL)
(540) (znak słowny)
(540)	Novelies
(510), (511) 20 meble, kontuary [meble], meble domowe, meble stołówkowe, meble szkolne, meble metalowe, stoły [meble], zagłówki
[meble], kredensy [meble], altany [meble], meble tapicerowane,
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ławy (meble), meble łączone, kartoteki [meble], pulpity [meble],
meble skórzane, zewnętrzne meble, meble ogrodowe, meble sklepowe, cokoły [meble], postumenty [meble], meble sypialne, meble
łazienkowe, meble komputerowe, lustra [meble], kwietniki [meble],
siedzenia [meble], toaletki [meble], gabloty [meble], wózki [meble],
pufy [meble], meble rattanowe, skrzynie [meble], meble kuchenne,
meble wielofunkcyjne, szafki [meble], barki [meble], narożniki (meble), konsole [meble], nadmuchiwane meble, meble nadmuchiwane,
szafy [meble], meble trzcinowe, półki [meble], parawany [meble],
ekrany [meble], meble biurowe, meble antyczne, meble drewniane,
komody [meble], regały [meble], meble wypoczynkowe, meble bambusowe, meble gięte, meble kempingowe, meble metalowe i meble
kempingowe, meble do kanton, meble ogrodowe drewniane, meble
ze szkła, meble do wnętrz, meble do siedzenia, meble do salonu, meble ogrodowe [patio], meble dla niemowląt, meble dla dzieci, meble
z listewek, meble do przechowywania, meble modułowe [kombinowane], meble do oranżerii, meble do przebieralni, meble do sauny,
meble do wiwariów, meble uliczne niemetalowe, meble do samochodów kempingowych, meble do przyczep kempingowych, meble
do przewijania niemowląt, meble do eksponowania towarów, meble
wykonane ze stali, meble kuchenne do zabudowy, meble kuchenne
na wymiar, meble do celów wystawowych, meble do użytku przemysłowego, meble i akcesoria meblowe wyposażenia domu, wieszaki
na ubrania, wieszaki stojące do ubrań [meble] i haczyki na ubrania,
łóżka, łóżka, pościel, materace, poduszki, szafy, stojaki, półki.

(111) 333983
(220) 2020 04 15
(210) 512544
(151) 2020 10 09
(441) 2020 06 15
(732) SMART KID SPÓŁKA AKCYJNA, Borzęcin Mały (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) smart KID belt Be smart for loved ones
(540)

(591) czarny, biały, zielony, niebieski, różowy
(531) 26.04.02, 26.04.04, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 12 pasy bezpieczeństwa do pojazdów, pasy bezpieczeństwa
dla dzieci do pojazdów, pasy bezpieczeństwa do pojazdów do użytku
wraz z fotelikami bezpieczeństwa, foteliki dla dzieci do pojazdów.
(111) 333984
(220) 2020 04 15
(151) 2020 10 09
(441) 2020 06 15
(732) BUJWICKI JUSTYN, Białystok (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	ALTER
(540)

(210) 512550

(591) szary, czarny
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 6 konstrukcje stalowe, konstrukcje stalowe dla budownictwa, elementy stalowe dla budownictwa, metalowe materiały
i elementy budowlane i konstrukcyjne, 40 obróbka stali i metali
w tym cięcie na ploterze cnc, otworowanie, gięcie prasą krawędziową, cięcie na przecinarce plazmowej, produkcja i montaż na zamówienie elementów stalowych.
(111) 333985
(220) 2020 04 15
(210) 512551
(151) 2020 10 09
(441) 2020 06 15
(732) CENTER-MEBEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Łomża (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DESIGN FOR EVERYONE SINK MF
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(540)

(531) 05.01.03, 26.01.01, 27.05.01
(510), (511) 10 fotele lekarskie i dentystyczne, hydrostatyczne łóżka
do celów leczniczych, inkubatory medyczne, krzesła z pojemnikami
dla ciężko chorych, kule inwalidzkie, łóżka specjalnie skonstruowane
do celów leczniczych, meble specjalne do celów medycznych, nosze
używane w karetkach pogotowia, pojemniki na odpady pochodzenia medycznego, przyrządy do ćwiczeń gimnastyki leczniczej, stoły
operacyjne, wodne łóżka do celów medycznych, 20 barki ruchome stosowane jako meble, biurka stosowane jako meble, chodziki
dla dzieci, dekoracje przestawne, drabiny z drewna lub z tworzyw
sztucznych, drzwi do mebli, fotele, gabloty stosowane jako meble,
haki do zasłon, identyfikacyjne bransoletki niemetalowe dla szpitali,
kadzie niemetalowe, kanapy, karnisze do zasłon, kartoteki stosowane jako meble, kojce dla dzieci, kolebki, kołyski, komody, kontuary,
kółka do zasłon, kółka samonastawne do mebli niemetalowe, kredensy, krzesła, kwietniki stosowane jako meble, manekiny krawieckie, leżaki, listewki do ram obrazów, lustra, ławy stosowane jako
meble, łóżka i osprzęt do łóżek, materace, meble i osprzęt do mebli,
meble: biurowe, metalowe, szkolne, warsztatowe, warsztatowo-laboratoryjne zawarte w tej klasie, muszle, nakrętki niemetalowe, nity
niemetalowe, osprzęt do drzwi lub okien niemetalowy, osprzęt do:
drzwi, łóżek, mebli, okien, trumien, ozdoby z tworzyw sztucznych
do artykułów spożywczych, palety niemetalowe, paliki, parawany stosowane jako meble, półki magazynowe, psie budy, pudełka
drewniane lub z tworzyw sztucznych, pulpity, ramki do haftowania,
ramy do obrazów, regały stosowane jako meble, rękojeści do noży
niemetalowe, numery domów nieświecące, rolki do zasłon, sekretery, serwantki, siedzenia stosowane jako meble, sienniki, skrzynie niemetalowe, skrzynki na listy, słupy niemetalowe, sofy, spiżarki, stoiska
wystawowe, stojaki na gazety lub czasopisma, stoły, stoły kreślarskie,
story wewnętrzne do okien, szafki dla aptek, szafki narzędziowe, szuflady, śruby niemetalowe, tablice ogłoszeniowe, toaletki stosowane
jako meble, trumny, wałki, wieszaki na odzież, wózki meblowe, wyroby koszykarskie, wyroby stolarstwa meblowego, wysokie krzesła
dla dzieci, zagłówki, zamki niemetalowe nieelektryczne, zamknięcia
stosowane jako wieczka: pokrywki niemetalowe, zasłony bambusowe, zawiasy niemetalowe, zbiorniki niemetalowe, 35 badanie rynku,
doradztwo specjalistyczne w sprawach działalności gospodarczej,
ekspertyzy w działalności gospodarczej, opinie, organizowanie wystaw lub targów w celach handlowych lub reklamowych, pokazy towarów, promocja sprzedaży stosowana dla osób trzecich, zaopatrzenie osób trzecich stosowane jako zakupy i sprzedaż produktów dla
innych przedsiębiorstw, usługi umożliwiające odbiorcom dogodny
wybór i zakup towarów w hurtowni: sklepu oraz sklepu internetowego z wyrobami: budowlanymi, drewna, korka, słomy, materiałami
z tworzyw sztucznych, materiałów do wyplatania, wyrobów tartacznych, meblowymi, paliw, biopaliw, ich komponentów i mieszanin,
agd, sprzętu sanitarnego do łazienek i kuchni, 37 budowa budynków
mieszkalnych, budowa pawilonów i sklepów targowych, budowa
i naprawy magazynów, czyszczenie budynków od wewnątrz i od zewnątrz, informacja budowlana, instalowanie i naprawy urządzeń: klimatyzacyjnych, okien i drzwi, mebli, kuchennych i łazienkowych, izolowanie budynków, nadzór budowlany, renowacja mebli, rozbiórka
budynków, uszczelnianie budynków, usługi budownictwa przemysłowego, usługi budowlane, usługi stolarskie, tapicerowanie mebli.
(111) 333986
(220) 2020 04 15
(210) 512556
(151) 2020 10 12
(441) 2020 06 22
(732) SUDER MICHAŁ P.P.H.U MAGNAT, Skawina (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Meble Magnat
(510), (511) 20 meble, materace, 35 usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej mebli oraz materaców.
(111) 333987
(151) 2020 10 12

(220) 2020 04 15
(441) 2020 06 08

(210) 512557
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(732) MK FOAM GMBH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Koło (PL)
(540) (znak słowny)
(540) PROTEKTOR
(510), (511) 20 materace, szczególnie do łóżek.
(111) 333988
(220) 2020 04 16
(210) 512565
(151) 2020 11 02
(441) 2020 07 06
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO
PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE AVI
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Thermeco
(540)

(591) zielony
(531) 27.05.01, 29.01.03, 05.11.10
(510), (511) 9 czujniki ciepła [termostaty], mechaniczne termostaty
pokojowe, regulatory termiczne [termostaty], regulatory termostatyczne, termostaty elektryczne, termostaty pokojowe, termostatyczne urządzenia sterujące, urządzenia sterujące temperaturą, [termostaty], 11 elektryczne grzejniki akumulacyjne, grzejniki elektryczne,
grzejniki elektryczne [kaloryfery], elektryczne kable grzewcze, kable
grzewcze, elektryczne ogrzewanie towarzyszące, domowe oczyszczacze powietrza, oczyszczacze powietrza, maty grzewcze, folie
grzewcze.
(111) 333989
(220) 2020 04 16
(151) 2020 10 12
(441) 2020 06 22
(732) FIEJDASZ PAULINA, Rzeszów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LEGAL.F KANCELARIA
(540)

(210) 512594

(531) 27.05.01
(510), (511) 45 usługi prawne.
(111) 333990
(220) 2020 04 18
(210) 512614
(151) 2020 11 03
(441) 2020 07 20
(732) FIRMA ROKOM ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE
I RENOWACJA OBIEKTÓW ZABYTKOWYCH H.G.I. KOMOROWSCY
SPÓŁKA JAWNA, Kamienna Góra (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ROKOM
(540)

(591) zielony, czerwony, czarny
(531) 07.03.11, 26.11.08, 26.05.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej i/lub hurtowej oraz usługi
w zakresie gromadzenia w celu sprzedaży korespondencyjnej i z wykorzystaniem telekomunikacji następujących towarów: metalowe materiały i elementy budowlane i konstrukcyjne, budowlane elementy
konstrukcyjne z metalu, blacharskie materiały budowlane, konstrukcje
budowlane z metalu, metalowe komponenty budowlane, metalowe,
modułowe elementy budowlane, niemetalowe materiały i elementy
budowlane i konstrukcyjne, betonowe elementy budowlane, bloczki
budowlane zawierające materiały izolacyjne, drewniane płyty budow-

lane, niemetalowe elementy budowlane w postaci płyt, elementy wykończeniowe budowlane niemetalowe, gotowe betonowe elementy
budowlane, materiały budowlane z drewna, materiały budowlane
z kamienia naturalnego, materiały budowlane z materiałów z tworzyw
sztucznych, materiały budowlane z tworzyw sztucznych wzmocnione włóknem, materiały budowlane z włókien mineralnych, materiały
budowlane ze szkła, materiały budowlane ze sztucznego kamienia,
analiza marketingowa nieruchomości, obsługa marketingowa obrotu nieruchomościami, usługi reklamowe dotyczące nieruchomości,
materiały izolacyjne ciepłochronne, budowlane materiały termoizolacyjne, cegły, cement budowlany, zaprawy budowlane, 36 usługi
agencji nieruchomości dotyczące sprzedaży i wynajmu budynków,
usługi agencji lub pośrednictwo w zakresie wynajmu gruntów, agencja wynajmu zakwaterowania [mieszkania], wynajmowanie pomieszczeń biurowych [nieruchomości], zarządzanie finansowe projektami
renowacji budynków, agencje nieruchomości, agencje pośrednictwa
w handlu nieruchomościami, usługi zarządzania nieruchomościami,
administrowanie nieruchomościami, doradztwo w zakresie nieruchomości, doradztwo finansowe związane z inwestowaniem w nieruchomości, ocena i wycena nieruchomości, usługi doradcze dotyczące
wyceny nieruchomości, organizowanie umów dzierżawy i najmu nieruchomości, organizowanie wynajmu nieruchomości, pośrednictwo
w obrocie nieruchomościami, powiernictwo nieruchomości, udzielanie informacji dotyczących nieruchomości, wynajem nieruchomości,
organizowanie najmu nieruchomości na wynajem, usługi deweloperskie dotyczące organizacji etapów inwestycji w zakresie pozyskiwania
nieruchomości, pozyskiwanie środków finansowych, wynajmowanie
i dzierżawa majątku nieruchomego, administrowanie i zarządzanie
nieruchomościami, sporządzanie umów najmu, usługi deweloperskie
w zakresie wyceny nieruchomości, sprzedaż hurtowa i detaliczna nieruchomości z rynku wtórnego i pierwotnego, sprzedaż za pośrednictwem Internetu nieruchomości z rynku wtórnego i pierwotnego, pośrednictwo w kupnie i sprzedaży nieruchomości oraz gruntów, usługi
deweloperskie polegające na zakupie gruntów budowlanych, zleceniu
ich zabudowy, oferowaniu i sprzedaży wybudowanych lokali i domów,
37 usługi budowlane, usługi remontowo-budowlane, usługi instalacyjne w zakresie wykonawstwa instalacji elektrycznych, grzewczych,
wentylacyjnych, sanitarnych i wodnych, usługi termomodernizacyjne,
usługi budowlane i konstrukcyjne, budowa nieruchomości mieszkalnych, budowa nieruchomości komercyjnych, budowa nieruchomości
przemysłowych, budowa obiektów do celów rekreacyjnych, renowacja
budynków, odnawianie i renowacja budynków, naprawa i renowacja
budynków, nadzór nad renowacją budynków, udzielanie informacji
związanych z renowacją budynków, usługi doradcze dotyczące renowacji budynków, doradztwo inżynieryjne (usługi budowlane), usługi budowlane w zakresie budowania na potrzeby przemysłu, usługi
doradztwa budowlanego, usługi nadzoru budowlanego w zakresie
projektów dotyczących nieruchomości, budowa biur, budowa bloków
mieszkalnych, budowa budynków instytucjonalnych, budowa budynków mieszkalnych i komercyjnych, budowa budynków na zamówienie,
budowa budynków produkcyjnych i przemysłowych, budowa budynków wielorodzinnych, budowa domów, budowa domów na zamówienie, budowa fundamentów, budowa infrastruktury lądowej, budowa
obiektów publicznych, budowa pomieszczeń, instalacja izolacji termicznej w budynkach, instalacja materiałów izolacyjnych w budynkach, na dachach i w konstrukcjach, izolacja ścian wewnętrznych i zewnętrznych, sufitów i dachów, izolowanie budynków, usługi izolacyjne,
usługi doszczelniania budynków, malowanie, malowanie powierzchni
wewnętrznych i zewnętrznych, nadzór nad robotami budowlanymi,
usługi deweloperskie z zakresu budownictwa mieszkaniowego.

(111) 333991
(220) 2020 04 18
(210) 512615
(151) 2020 11 03
(441) 2020 07 20
(732) FIRMA ROKOM ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE
I RENOWACJA OBIEKTÓW ZABYTKOWYCH H.G.I. KOMOROWSCY
SPÓŁKA JAWNA, Kamienna Góra (PL)
(540) (znak słowny)
(540) ROKOM
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej i/lub hurtowej oraz usługi
w zakresie gromadzenia w celu sprzedaży korespondencyjnej i z wykorzystaniem telekomunikacji następujących towarów: metalowe materiały i elementy budowlane i konstrukcyjne, budowlane elementy
konstrukcyjne z metalu, blacharskie materiały budowlane, konstrukcje
budowlane z metalu, metalowe komponenty budowlane, metalowe,
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modułowe elementy budowlane, niemetalowe materiały i elementy
budowlane i konstrukcyjne, betonowe elementy budowlane, bloczki
budowlane zawierające materiały izolacyjne, drewniane płyty budowlane, niemetalowe elementy budowlane w postaci płyt, elementy wykończeniowe budowlane niemetalowe, gotowe betonowe elementy
budowlane, materiały budowlane z drewna, materiały budowlane
z kamienia naturalnego, materiały budowlane z materiałów z tworzyw
sztucznych, materiały budowlane z tworzyw sztucznych wzmocnione włóknem, materiały budowlane z włókien mineralnych, materiały
budowlane ze szkła, materiały budowlane ze sztucznego kamienia,
analiza marketingowa nieruchomości, obsługa marketingowa obrotu nieruchomościami, usługi reklamowe dotyczące nieruchomości,
materiały izolacyjne ciepłochronne, budowlane materiały termoizolacyjne, cegły, cement budowlany, zaprawy budowlane, 36 usługi
agencji nieruchomości dotyczące sprzedaży i wynajmu budynków,
usługi agencji lub pośrednictwo w zakresie wynajmu gruntów, agencja wynajmu zakwaterowania [mieszkania], wynajmowanie pomieszczeń biurowych [nieruchomości], zarządzanie finansowe projektami
renowacji budynków, agencje nieruchomości, agencje pośrednictwa
w handlu nieruchomościami, usługi zarządzania nieruchomościami,
administrowanie nieruchomościami, doradztwo w zakresie nieruchomości, doradztwo finansowe związane z inwestowaniem w nieruchomości, ocena i wycena nieruchomości, usługi doradcze dotyczące
wyceny nieruchomości, organizowanie umów dzierżawy i najmu nieruchomości, organizowanie wynajmu nieruchomości, pośrednictwo
w obrocie nieruchomościami, powiernictwo nieruchomości, udzielanie informacji dotyczących nieruchomości, wynajem nieruchomości,
organizowanie najmu nieruchomości na wynajem, usługi deweloperskie dotyczące organizacji etapów inwestycji w zakresie pozyskiwania
nieruchomości, pozyskiwanie środków finansowych, wynajmowanie
i dzierżawa majątku nieruchomego, administrowanie i zarządzanie
nieruchomościami, sporządzanie umów najmu, usługi deweloperskie
w zakresie wyceny nieruchomości, sprzedaż hurtowa i detaliczna nieruchomości z rynku wtórnego i pierwotnego, sprzedaż za pośrednictwem Internetu nieruchomości z rynku wtórnego i pierwotnego, pośrednictwo w kupnie i sprzedaży nieruchomości oraz gruntów, usługi
deweloperskie polegające na zakupie gruntów budowlanych, zleceniu
ich zabudowy, oferowaniu i sprzedaży wybudowanych lokali i domów,
37 usługi budowlane, usługi remontowo-budowlane, usługi instalacyjne w zakresie wykonawstwa instalacji elektrycznych, grzewczych,
wentylacyjnych, sanitarnych i wodnych, usługi termomodernizacyjne,
usługi budowlane i konstrukcyjne, budowa nieruchomości mieszkalnych, budowa nieruchomości komercyjnych, budowa nieruchomości
przemysłowych, budowa obiektów do celów rekreacyjnych, renowacja
budynków, odnawianie i renowacja budynków, naprawa i renowacja
budynków, nadzór nad renowacją budynków, udzielanie informacji
związanych z renowacją budynków, usługi doradcze dotyczące renowacji budynków, doradztwo inżynieryjne (usługi budowlane), usługi budowlane w zakresie budowania na potrzeby przemysłu, usługi
doradztwa budowlanego, usługi nadzoru budowlanego w zakresie
projektów dotyczących nieruchomości, budowa biur, budowa bloków
mieszkalnych, budowa budynków instytucjonalnych, budowa budynków mieszkalnych i komercyjnych, budowa budynków na zamówienie,
budowa budynków produkcyjnych i przemysłowych, budowa budynków wielorodzinnych, budowa domów, budowa domów na zamówienie, budowa fundamentów, budowa infrastruktury lądowej, budowa
obiektów publicznych, budowa pomieszczeń, instalacja izolacji termicznej w budynkach, instalacja materiałów izolacyjnych w budynkach, na dachach i w konstrukcjach, izolacja ścian wewnętrznych i zewnętrznych, sufitów i dachów, izolowanie budynków, usługi izolacyjne,
usługi doszczelniania budynków, malowanie, malowanie powierzchni
wewnętrznych i zewnętrznych, nadzór nad robotami budowlanymi.

(111) 333992
(220) 2020 04 17
(210) 512624
(151) 2020 10 12
(441) 2020 06 08
(732) SYPEK ZBIGNIEW, Załuże (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Puszkopol
(510), (511) 16 opakowania podstawowych produktów spożywczych.
(111) 333993
(220) 2020 04 17
(151) 2020 10 12
(441) 2020 06 08
(732) BESTRY JAN, Izabelin C (PL)

(210) 512630
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(540) (znak słowno-graficzny)
(540) POLSNOOKER
(540)

(531) 03.04.01, 03.04.04, 03.04.22, 27.05.01
(510), (511) 28 gra.
(111) 333994
(220) 2020 04 20
(151) 2020 10 14
(441) 2020 06 29
(732) ZAWIERUCHA DARIUSZ, Łask (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) QUBEK CAFE
(540)

(210) 512677

(531) 08.07.01, 27.05.01
(510), (511) 43 usługi gastronomiczne, usługi kawiarni i restauracji.
(111) 333995
(220) 2020 04 21
(151) 2020 11 02
(441) 2020 07 06
(732) FREJEK EDYTA, Zakopane (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PRZEDSZKOLE NUMER JEDEN
(540)

(210) 512678

(591) biały, fioletowy, żółty
(531) 02.05.08, 26.11.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 41 usługi edukacyjne, prowadzenie przedszkoli, prowadzenie sal zabaw dla dzieci, edukacja dzieci w wieku przedszkolnym
oraz wczesnoszkolnym, edukacja młodzieży, organizowanie czasu
wolnego dzieci i młodzieży, organizowanie wyjazdów wakacyjnych
dla dzieci, organizowanie obozów sportowych, organizowanie i obsługa imprez artystycznych dla dzieci i młodzieży, organizowanie
przyjęć dla dzieci i młodzieży, organizowanie zawodów sportowych
dla dzieci i młodzieży, organizowanie konkursów o charakterze edukacyjnym i rozrywkowym, doradztwo zawodowe w zakresie edukacji
i kształcenia, informacja o edukacji, publikowanie książek.
(111) 333996
(151) 2020 10 09

(220) 2020 04 20
(441) 2020 06 22

(210) 512683
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(732) PIANPOL TEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łomża (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	Emotivero
(540)

(591) szary
(531) 27.05.01, 29.01.06
(510), (511) 18 etykiety skórzane, imitacje skóry, ircha inna niż do czyszczenia, komplety podróżne jako wyroby skóropodobne, moleskin jako
imitacja skóry, myśliwskie worki jako akcesoria do polowań, nici ze skóry,
okładziny do mebli jako skórzane i skóropodobne, paski do ekwipunku
wojskowego, plecaki, skóra kozia, skóra surowa lub półprzetworzona,
skóra wtórna, skóra zwierzęca, skórzane smycze, skórzane sznury, strzemiona, szelki do prowadzenia dzieci, sznurkowe siatki na zakupy, sztuczna skóra, torby, torby na zakupy na kółkach, torby turystyczne, walizki,
walizki z kółkami, wykończenia i dekoracje ze skóry lub skóropodobne
do mebli, wyprawione skóry, wyroby rymarskie, 20 etykiety z tworzyw
sztucznych, fiszbin jako surowiec lub półprodukt, fotele, kanapy, krzesła,
krzesła tapicerowane, łóżka, materace, maty do przewijania niemowląt,
meble, meble tapicerowane, parawany jako meble, pianka morska, pościel, oprócz bielizny pościelowej, osprzęt niemetalowy do mebli, poziome żaluzje wewnętrzne z lamelkami, pulpity jako meble, rolety okienne
tekstylne wewnętrzne, rotang, sienniki, sploty słomiane, stoły, stoliki,
sznury do podwiązywania zasłon, taborety, trzcina jako materiał do wyplatania, wyroby wikliniarskie, zasłony bambusowe, 24 adamaszek, aksamit, tkaniny aramidowe, barchan, bawełniane tkaniny, bieżniki stołowe, brokaty, brukam, całuny, ceraty stosowane jako obrusy, drelichy,
drogiet stosowany jako tkaniny, drukowane tkaniny perkalowe, tkaniny
żakardowe, tkaniny typu 3D, dzianina, dżersej stosowany jako materiał,
elastyczne materiały tkane, filc, flanela stosowana jako tkanina, gaza, jedwab stosowany jako tkanina, jutowe tkaniny, kaliko jako perkal, kapy,
klejonka stosowana jako płótno klejowe, konopne tkaniny, krepa stosowana jako tkanina, krepon, lniane tkaniny, marabut stosowany jako materiał, materiały lepkie przyklejane na gorąco, materiały o wzorze trellis,
materiały do tapicerki, materiały tekstylne do filtrowania, materiały nieprzepuszczające gazów na balony, materiały pokryte motywami rysunkowymi do haftowania, materiały tekstylne nietkane, materiały włókiennicze, moleskin stosowany jako tkanina, moskitiery, narzuty na łóżka
jako lambrekiny, obicia ścienne z materiałów tekstylnych, okładziny
do mebli z surowców w włókienniczych, ostnicowe tkaniny, pledy, płótno do haftu, płótno do przewijania niemowląt, płótno klejowe inne niż
do celów piśmiennych, podszewki jako tkaniny, pokrowce na poduszki,
pokrowce ochronne, pościel, prześcieradła stosowane jako tkaniny, ratyna stosowana jako tkanina, ręczniki, rolety tekstylne, sukna bilardowe,
surówka stosowana jako materiał, szenila, szewiot stosowana jako tkanina, tkaniny elastyczne, tkaniny z rami, tkaniny z włókna szklanego do celów włókienniczych, tkaniny imitujące skóry zwierzęce, tkaniny
ze sztucznego jedwabiu, tafta stosowana jako tkanina, tiul, tkaniny obiciowe, tkaniny typu solid-woven, tkaniny wełniane, tkaniny wielowarstwowe, tkaniny na sita, tkaniny tapicerskie i obiciowe, trykot stosowany
jako materiał, włosianka stosowana jako materiał na worki, tkaniny wsypowe, zefir stosowana jako tkanina, kompozyty tekstylno-gumowe
w postaci tkanin tekstylnych w których co najmniej jedną warstwę stanowi warstwa gumowa lub tkanina gumowana lub tkanina gumopodobna, 27 dywaniki, dywany, kobierce, kompozyty tekstylno-gumowe
w postaci podkładów lub pokryć podłogowych tekstylnych w których
co najmniej jedną warstwę stanowi warstwa gumowa lub tkanina gumowana, maty antypoślizgowe, maty gimnastyczne, maty z plecionej
liny, linoleum, maty z trzciny, ścienne tekstylne materiały wykończeniowe, wykładziny podłogowe, 35 agencje importowo-eksportowe, badanie rynku, doradztwo specjalistyczne w sprawach działalności gospodarczej, dekoracja wysław sklepowych, doradztwo specjalistyczne
w sprawach działalności gospodarczej, ekspertyzy w działalności gospodarczej, opinie, organizowanie wystaw lub targów w celach handlowych
lub reklamowych, pokazy towarów, promocja sprzedaży stosowana dla
osób trzecich, reklamy za pośrednictwem sieci komputerowej, zaopatrzenie osób trzecich stosowane jako zakupy, sprzedaż produktów dla
innych przedsiębiorstw, usługi umożliwiające odbiorcom dogodny wybór i zakup towarów włókienniczych i tekstylnych w hurtowni, sklepach,
poprzez Internet, sprzedaż hurtowa i detaliczna mebli, tkanin meblo-

wych, obiciowych i tapicerskich, etykiety skórzane, imitacje skóry, ircha
inna niż do czyszczenia, komplety podróżne jako wyroby skóropodobne,
moleskin jako imitacja skóry, myśliwskie worki jako akcesoria do polowań, nici ze skóry, okładziny do mebli jako skórzane i skóropodobne, paski do ekwipunku wojskowego, plecaki, skóra kozia, skóra surowa lub
półprzetworzona, skóra wtórna, skóry zwierzęce, skórzane smycze, skórzane sznury, strzemiona, szelki do prowadzenia dzieci, sznurkowe siatki
na zakupy, sztuczna skóra, torby, torby na zakupy na kółkach, torby turystyczne, walizki, walizki z kółkami, wykończenia i dekoracje ze skóry lub
skóropodobne do mebli, wyprawione skóry, wyroby rymarskie, etykiety
z tworzyw sztucznych, fiszbin jako surowiec lub półprodukt, fotele, kanapy, krzesła, krzesła tapicerowane, łóżka, materace, maty do przewijania
niemowląt, meble, meble tapicerowane, parawany jako meble, pianka
morska, pościel oprócz bielizny pościelowej, osprzęt niemetalowy
do mebli, poziome żaluzje wewnętrzne z lamelkami, pulpity jako meble,
rolety okienne tekstylne wewnętrzne, rotang, sienniki, sploty słomiane,
stoły, stoliki, sznury do podwiązywania zasłon, taborety, trzcina jako materiał do wyplatania, wyroby wikliniarskie, zasłony bambusowe, adamaszek, aksamit, tkaniny aramidowe, barchan, bawełniane tkaniny, bieżniki
stołowe, brokaty, brukam, całuny, ceraty stosowane jako obrusy, drelichy,
drogiet stosowany jako tkaniny, drukowane tkaniny perkalowe, tkaniny
typu 3D, dzianina, dżersej stosowany jako materiał, elastyczne materiały
tkane, filc, flanela stosowana jako tkanina, gaza, jedwab stosowany jako
tkanina, jutowe tkaniny, kaliko jako perkal, kapy, klejonka stosowana jako
płótno klejowe, konopne tkaniny, krepa stosowana jako tkanina, krepon,
lniane tkaniny, marabut stosowany jako materiał, materiały lepkie przyklejane na gorąco, materiały o wzorze trellis, materiały do tapicerki, materiały tekstylne do filtrowania, materiały nieprzepuszczające gazów na balony, materiały pokryte motywami rysunkowymi do haftowania,
materiały tekstylne nietkane, materiały włókiennicze, moleskin stosowany jako tkanina, moskitiery, narzuty na łóżka jako lambrekiny, obicia
ścienne z materiałów tekstylnych, okładziny do mebli z surowców włókienniczych, ostnicowe tkaniny, pledy, płótno do haftu, płótno do przewijania niemowląt, płótno klejowe inne niż do celów piśmiennych, podszewki jako tkaniny, pokrowce na poduszki, pokrowce ochronne, pościel,
prześcieradła stosowane jako tkaniny, ratyna stosowana jako tkanina,
ręczniki, rolety tekstylne, sukna bilardowe, surówka stosowana jako materiał, szenila, szewiot stosowana jako tkanina, tkaniny elastyczne, tkaniny
z rami, tkaniny z włókna szklanego do celów włókienniczych, tkaniny imitującej skóry zwierzęce, tkaniny ze sztucznego jedwabiu, tafta stosowana
jako tkanina, tiul, tkaniny obiciowe, tkaniny typu solid-woven, tkaniny wełniane, tkaniny wielowarstwowe, tkaniny na sita, tkaniny tapicerskie i obiciowe, trykot stosowany jako materiał, włosianka stosowana jako materiał
na worki, tkaniny wsypowe, zefir stosowana jako tkanina, kompozyty tekstylno-gumowe w postaci tkanin tekstylnych w których co najmniej jedną
warstwę stanowi warstwa gumowa lub tkanina gumowana lub tkanina
gumo podobna, dywaniki, dywany, kobierce, kompozyty tekstylno-gumowe w postaci podkładów lub pokryć podłogowych tekstylnych w których co najmniej jedna warstwa stanowi warstwa gumowa lub tkanina
gumowana, maty antypoślizgowe, maty gimnastyczne, maty z plecionej
liny, linoleum, maty z trzciny, ścienne tekstylne materiały wykończeniowe,
wykładziny podłogowe, 37 konserwacja mebli, odnawianie mebli, renowacja mebli, stolarstwo meblowe stosowane jako naprawy, naprawy tapicerskie, tapicerowanie mebli.

(111) 333997
(220) 2020 04 20
(210) 512684
(151) 2020 10 12
(441) 2020 06 08
(732) FUNDACJA PRO SPORT PRO LIFE, Wrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) #DASHRADE
(540)

(591) żółty, różowy, niebieski, granatowy
(531) 24.17.25, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 5 preparaty witaminowe, suplementy diet zawierające
glukozę.
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(111) 333998
(220) 2020 04 20
(210) 512686
(151) 2020 10 14
(441) 2020 06 29
(732) CZAJKOWSKI MACIEJ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) WebWave
(510), (511) 9 oprogramowanie komputerowe do tworzenia i projektowania stron internetowych, oprogramowanie komputerowe, oprogramowanie systemów CMS system zarządzania treścią, 42 tworzenie stron internetowych, projektowanie stron internetowych, hosting
stron internetowych, programowanie stron internetowych, aktualizowanie stron internetowych, usługi utrzymywania stron internetowych, doradztwo w projektowaniu stron internetowych, tworzenie
stron internetowych dla innych, oprogramowanie jako usługa [SaaS],
udostępnianie online oprogramowania nie do pobrania, udostępnianie oprogramowania w globalnej sieci komputerowej.
(111) 333999
(220) 2020 04 20
(210) 512687
(151) 2020 10 14
(441) 2020 06 22
(732) BROWAR GŁUBCZYCE SPÓŁKA AKCYJNA, Głubczyce (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	GRODZKIE NATURALNIE MĘTNE GŁUBCZYCKIE
(540)

(591) brązowy, złoty, biały
(531) 05.07.03, 07.01.03, 26.11.03, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 32 piwo.
(111) 334000
(220) 2020 04 20
(210) 512692
(151) 2020 10 12
(441) 2020 06 08
(732) Uhrin Robert, Slovenká Ľupča (SK)
(540) (znak słowny)
(540) MĄŻ NA GODZINY
(510), (511) 37 drobne usługi montażu, naprawy, instalacyjne, konserwacyjne, budowlane oraz naprawy domowe, instalowanie i naprawa urządzeń elektrycznych, konserwacja mebli, malowanie,
montaż urządzeń kuchennych, naprawa zamków, naprawy tapicerskie, regeneracja maszyn zużytych lub częściowo zniszczonych, renowacja mebli, stolarstwo meblowe (naprawa), tapetowanie, usługi
hydrauliczne.
(111) 334001
(220) 2020 04 21
(210) 512697
(151) 2020 11 02
(441) 2020 07 13
(732)	EMERGOPHARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Konstancin-Jeziorna (PL)
(540) (znak słowny)
(540) OCTOLIP
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, witaminy do celów leczniczych, minerały do celów leczniczych, mineralne dodatki do żywności, mineralne wody do celów leczniczych, preparaty wspomagające
leczenie, suplementy diety do celów medycznych, dietetyczne środki
spożywcze do celów medycznych, substancje dietetyczne do celów
medycznych, suplementy żywnościowe, suplementy diety i preparaty dietetyczne, preparaty ziołowe do celów medycznych, zioła lecznicze, napary lecznicze, herbatki lecznicze, żywność dla niemowląt,
plastry do celów medycznych, materiały opatrunkowe, okłady do celów medycznych, środki odkażające, preparaty diagnostyczne do celów medycznych, kremy farmaceutyczne, czopki lecznicze, preparaty
enzymatyczne do celów leczniczych, napoje, zioła lecznicze.
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(111) 334002
(220) 2020 04 20
(210) 512703
(151) 2020 10 14
(441) 2020 06 22
(732) JÓŹWIAKOWSKI LECH FABRYKA MEBLI STOLLECH, Piaski (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) STOLLECH 48
(540)

(591) czerwony, szary, biały
(531) 26.01.03, 26.01.17, 26.11.01, 26.11.06, 26.11.08, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 20 biblioteczki-regały na książki, biurka, biurka modułowe-meble, blaty jako części mebli, blaty na szafki, blaty wierzchnie
do szafek, akcesoria do drzwi wykonane z tworzyw sztucznych, akcesoria do przechowywania ubrań, akcesoria do rolet niemetalowe,
akcesoria do żaluzji niemetalowe, barki-meble, barki ruchome-meble, bezpieczne łóżeczka dziecięce, bramki zabezpieczające niemetalowe dla niemowląt, dzieci i zwierząt domowych-meble, budy dla
zwierząt domowych, chodziki dla dzieci, części półek niemetalowe,
dekoracje wiszące-ozdoby, dekoracyjne listwy wykończeniowe
z tworzywa sztucznego do mebli, dekoracyjne listwy wykończeniowe z drewna do mebli, dekoracyjne płyty ścienne-meble nietekstylne, donice drewniane w postaci skrzyń, drążki podtrzymujące do zasłon, drewniane półki i stojaki-meble, drewniane pudła i pudełka
do przechowywania, drewniane skrzynie, drewniane uchwyty
do szuflad, drzwi do mebli, drzwi do mebli wykonane z materiałów
niemetalowych, drzwi do szaf, drzwi do szafek, drzwi przechylne niemetalowe jako części mebli, drzwi przesuwne do mebli, drzwi przesuwne do szaf, drzwiczki do mebli, drzwi do mebli wykonane z tworzyw sztucznych, elementy łączące do mebli niemetalowe, elementy
mebli segmentowych, niemetalowe-meble, elementy meblowe, elementy mocujące do mebli niemetalowe, niemetalowe elementy mocujące do półek, elementy wnętrza szaf, niemetalowe elementy wykończeniowe szuflad, elementy wystroju wnętrz wykonane
z tkanin-poduszki, elementy z tworzyw sztucznych do pojemników
do pakowania, etażerki, figurki wykonane z tworzyw sztucznych, fotele, fotele rozkładane w łóżka, fronty do szaf i szafek, fronty szuflad,
gabloty-meble, niemetalowe gałki do frontów meblowych, gałki, pokrętła jako zamknięcia nie z metalu, garderoby, haczyki niemetalowe
do wieszania odzieży, haki do wieszaków stojących na ubrania, kanapo-tapczany, kanapy, kanapy rozkładane, karnisze, drążki do firan
i zasłon, kołki mocujące niemetalowe, kołki sprężynujące z tworzyw
sztucznych, komódki z szufladami, komody-meble, komody ścienne,
komplety mebli do salonu, komputerowe stanowiska pracy-meble,
konsole jako meble do montażu sprzętu elektronicznego-pulpity
sterownicze, konstrukcje półek nie z metalu-meble, kontuary-meble,
kosze do przechowywania-meble, kosze do spania dla niemowląt,
kosze do spania, niemetalowe, dla zwierząt domowych, kosze drewniane, kosze z pokrywką, kozły niemetalowe do podparcia stołów,
kozły-stojaki meblowe, kredensy-meble, krzesełka dla niemowląt,
krzesła, krzesła-fotele biurowe, krzesła stołowe, kufry-szafki, kwietniki-meble, ławki, ławostoły, ławy-meble, listwowe podstawy łóżek-stelaże, łóżeczka dla dzieci, łóżka, łóżka piętrowe, łóżka zawierające
materace z wkładem sprężynowym, łóżka zawierające stelaże do tapczanów, łóżka ze schowkiem, szufladami, lusterka do szafek, lustra-meble, małe dwuosobowe kanapy, materace, materace łóżkowe,
materace sprężynowe do łóżek, materiał do wykładania szuflad
z tworzyw sztucznych, materiały z tworzyw sztucznych na brzegi
półek, materace piankowe, maty do spania, meble, meble biurowe,
meble dla dzieci, meble do pokojów dziecinnych, meble do przechowywania, meble do salonu, meble do siedzenia, meble do wnętrz,
meble domowe, biurowe i ogrodowe, meble drewniane, meble komputerowe, meble łączone, meble modułowe, kombinowane, meble
na miarę do zabudowy, meble ogrodowe, meble przystosowane
do użytku przez osoby z trudnościami w poruszaniu się, meble sypialne, meble sypialniane na wymiar do zabudowy, meble tapicerowane, meble wielofunkcyjne, meble wykonane z substytutów drewna, meble wykonane z tworzyw sztucznych, meble wypoczynkowe,
meble z opcją zmieniania w łóżka, meble z przegrodami na butelki-barki, meble zawierające łóżka, meblościanki, meblowe półki, modele ozdobne z tworzyw sztucznych, modele dekoracyjne wykonane
z tworzyw sztucznych, modułowe układy półek-meble, moduły biur-
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kowe, moduły do przechowywania-meble, nakładki na materace,
nakładki siedzeniowe jako części mebli, uformowane nakrycia na siedzenia na meble, nakrycia z materiałów tekstylnych dopasowane
na meble, narożniki-meble, niemetalowe narożniki ochronne nakładane do mebli, niemetalowe części mebli, niemetalowe części półek,
niemetalowe drzwi przesuwne do mebli, niemetalowe elementy łączące do mebli, niemetalowe gwoździe tapicerskie, niemetalowe
narożniki ochronne nakładane na meble, niemetalowe pojemniki
do przechowywania, niemetalowe półki ścienne-meble, niemetalowe prowadnice do szuflad, niemetalowe prowadnice do drzwi składanych, niemetalowe przegródki do półek stanowiące części mebli,
niemetalowe szyny do drzwi przesuwnych, niemetalowe uchwyty
do mebli, niemetalowe uchwyty do szuflad, niemetalowe wieszaki
do odzieży, niemetalowe wieszaki do półek, niemetalowe wsporniki
do półek stanowiące części mebli, niemetalowy osprzęt do szafek,
nogi do mebli, nogi krzeseł, nogi stołowe, nóżki meblowe niemetalowe, ramy do obrazów, odlewy z tworzyw sztucznych do użytku
w produkcji mebli, ograniczniki do szafek niemetalowe, okolicznościowe stojaki na kwiaty, niemetalowe okucia mebli, oparcia z podłokietnikami do łóżek, osprzęt do szaf nie z metalu, osprzęt do szafek
niemetalowy, osprzęt niemetalowy do mebli, osprzęt niemetalowy
do łóżek, otomany, ozdobne lustra, panele będące częściami mebli,
panele drewniane do mebli, panele meblowe, panele rozdzielające-przegrody, panele tylne jako części mebli, płyty meblowe, podgłówki, wałki, podłokietniki do mebli, podnóżki-taborety, podpórki
do półek niemetalowe, podstawy łóżek, podstawy pod materace,
podstawy stołów, poduszki, poduszki dekoracyjne, poduszki na siedzenia, poduszki ozdobne, poduszki-podkładki na krzesła, pojemniki
niemetalowe do składowania i transportu, dopasowane pokrycia
ochronne na meble, półki biblioteczne, półki biurowe, półki do przechowywania-meble, półki-meble, półki na klawiatury komputerowe,
półki na książki, półki niemetalowe-meble, półki prefabrykowane-meble, półki ścienne-meble, półki wiszące-meble, półki z krawędziami do regałów, półki z niemetalowych materiałów-meble, poręcze do łóżek, postumenty-meble, prefabrykowane drzwi drewniane
do mebli, pręty do łóżek, niemetalowe pręty regałowe do półek, profile i ornamenty wytłaczane z tworzyw sztucznych do mebli, prowadnice do szuflad niemetalowe, prowadnice niemetalowe do drzwi
przesuwnych, prowadnice niemetalowe z kanałem do mocowania
na ścianach półek, przegrody drewniane do mebli, przemieszczalne
niemetalowe regały do przechowywania-meble, przenośne biurka,
przezroczyste drzwi niemetalowe do mebli, pudełka do pakowania
wykonane z tworzyw sztucznych, pudełka do pakowania złożone
z tworzywa sztucznego, pudełka do układania jedno na drugie
z tworzywa sztucznego, pudła do przechowywania-meble, pudła
do tapczanów, pufy-meble, pulpity-meble, ramy do luster, ramy
do mebli ramy do łóżek, regały-meble, regały składane, regulowane
łóżka rolety wewnętrzne okienne-meble, rolety zaciemniające wewnętrzne, rozkładane fotele do siedzenia i spania, rozkładane kanapy
rozkładane meble z obiciem, ruchome biurka, ruchome podstawy-meble, ruchome półki do przechowywania-meble, segmenty
do przechowywania do przerabiania szafek, segmenty do przechowywania-meble, segmenty mebli ściennych, serwantki, siedzenia-meble, skrzynie do przechowywania-meble, skrzynie-meble, sofy,
sprężyny do łóżek, stanowisko pracy z komputerem-meble, stelaże
do łóżek, stojaki jako meble do użycia ze sprzętem audio, stojaki
na doniczki z kwiatami, stojaki na książki-meble, stojaki na ubrania,
stojaki wielofunkcyjne-meble, stoliki, stoliki kawowe, stoliki nocne,
stoliki komputerowe, stoliki przy kanapie, stoliki salonowe, stoły, stoły do jadalni, stoły-meble, systemy do zabudowy wewnętrznej szaf
wnękowych i garderób jako części mebli, systemy półkowe-regały,
szafki, szafki jako części zestawu, szafki do przechowywania-meble,
szafki do sypialni, szafki do toalet, szafki-meble, szafy-meble, szafy
wnękowe, szafy z lustrami, szezlongi, szuflady jako części mebli, szyldy reklamowe z tworzyw sztucznych, niemetalowe szyny do drzwi
przesuwnych, tablice do zawieszania kluczy, tablice ozdobne wykonane z tworzyw sztucznych, tablice w postaci mebli, taborety, taborety ruchome-meble, tapczany posiadające miejsce do przechowywania, toaletki-meble, trzyczęściowe komplety mebli-meble,
uchwyty do szuflad niemetalowe, uchwyty z tworzyw sztucznych
do mebli, wbudowane szafki, wezgłowia do łóżek, wielopozycyjne
stojaki-meble, wieszaczki na klucze-meble, wieszaki do ubrań-meble, wieszaki na kapelusze-meble, wieszaki stojące do ubrań, witryny,
wózki jako meble, wsporniki do mebli niemetalowe, wsporniki
do półek niemetalowe stanowiące części mebli, wsporniki niemeta-

lowe do mebli, wykończeniowe elementy z tworzyw sztucznych
do mebli, dopasowane wymienne pokrycia na siedzenia na meble,
wyroby stolarskie, wysokie siedzenia-meble, zagłówki-meble, zamki
do mebli niemetalowe, zatrzaski do drzwiczek szafek, niemetalowe,
zatrzaski do mebli niemetalowe, zestawy części-sprzedawane razem,
z których montuje się meble, zestawy mebli, 35 agencje eksportowe
i importowe, agencje informacji handlowej, agencje reklamowe, aktualizacja i utrzymywanie danych w komputerowych bazach danych,
analizy rynku, dostarczanie informacji konsumentom na temat towarów i usług, dystrybucja broszur reklamowych, dystrybucja i rozpowszechnianie materiałów reklamowych-ulotek, prospektów, materiałów drukowanych, próbek, dostarczanie informacji handlowych
konsumentom, dystrybucja materiałów promocyjnych, elektroniczne przetwarzanie zamówień, gromadzenie i systematyzowanie informacji w komputerowych bazach danych, handlowe informacje
i porady udzielane konsumentom w wyborze towarów i usług, pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych, opracowywanie
katalogów, spisów w celu publikacji w Internecie, organizacja i prowadzenie prezentacji produktów, organizacja wystaw w celach handlowych lub reklamowych, organizowanie imprez, wystaw, targów
i pokazów do celów handlowych, promocyjnych i reklamowych, organizowanie zakupu towarów na rzecz osób trzecich, pokazy towarów, prezentacje towarów i usług, prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, procedury administracyjne
związane ze składaniem zleceń kupna za pośrednictwem telefonu
lub komputera, reklama, reklama banerowa, reklama online poprzez
komputerowe sieci komunikacyjne, reklama radiowa, reklama w Internecie dla osób trzecich, reklama w czasopismach, broszurach i gazetach, reklamy radiowe i telewizyjne, udostępnianie informacji
o produktach konsumenckich, usługi agencji eksportowo-importowych, usługi doradcze dotyczące zakupu towarów na rzecz osób
trzecich, usługi handlu detalicznego związane ze sprzedażą mebli,
usługi importowo-eksportowe, usługi informacyjne i doradcze dla
konsumentów w zakresie wyboru nabywanych towarów, usługi konsultacyjne w zakresie nabywania towarów i usług, usługi reklamowe,
w szczególności w zakresie promocji towarów, usługi reklamowe
w zakresie sprzedaży towarów, usługi sprzedaży detalicznej w związku z wyposażeniem domu, usługi sprzedaży detalicznej w związku
z meblami, usługi sprzedaży hurtowej w związku z meblami, usługi
sprzedaży hurtowej w związku z wyposażeniem domu, usługi w zakresie administrowania działalnością gospodarczą w celu obsługi
transakcji sprzedaży dokonywanych za pomocą Internetu, usługi
w zakresie zamówień na rzecz osób trzecich, usługi w zakresie zamówień online, zawieranie transakcji handlowych na rzecz innych, przez
sklepy online, 37 czyszczenia tapicerki, czyszczenie elementów wystroju wnętrz wykonanych z tkanin, czyszczenie mebli, informacja
o naprawach, instalacja mebli, instalowanie mebli na wymiar, konserwacja i naprawa mebli, konserwacja mebli, lakierowanie mebli, malowanie mebli, montaż stojaków i półek, montaż zestawów półek, naprawa i renowacja mebli, naprawa mebli, naprawa szafek, naprawy
tapicerskie, odnowa, naprawa i konserwacja mebli, ponowne tapicerowanie, renowacja mebli, stolarstwo meblowe-naprawa, naprawa-stolarstwo, tapicerowanie mebli, wymiana frontów w szafkach.

(111) 334003
(220) 2020 04 21
(210) 512707
(151) 2020 10 14
(441) 2020 06 29
(732)	NTRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Marcinowice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) hot pepper
(540)

(591) czerwony, czarny, biały
(531) 05.11.99, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 kosmetyki, plastry kosmetyczne.
(111) 334004
(151) 2020 10 21

(220) 2020 04 21
(441) 2020 07 06

(210) 512719
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(732) PUDA ELIZA, Radom (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) aroma’lab
(540)

(591) ciemnozielony, biały
(531) 01.15.15, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 aromaty-olejki eteryczne, esencje mięty-olejki eteryczne, esencje eteryczne, olejki do perfum i zapachów, olejki eteryczne.
(111) 334005
(220) 2020 04 21
(210) 512727
(151) 2020 10 09
(441) 2020 06 08
(732) DLF INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bałtów (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Browar Bałtów
(510), (511) 6 puszki metalowe, zamknięcia do pojemników metalowe, zamknięcia do pudełek, metalowe, 16 afisze, plakaty, atlasy,
albumy do wklejania, bilety, bielizna stołowa papierowa, biuletyny
informacyjne, bloki (artykuły papiernicze), broszury, czasopisma
(periodyki), opakowania do butelek z kartonu lub papieru, fotografie (wydrukowane), gazety, girlandy papierowe, odbitki graficzne,
kalendarze, kartki z życzeniami, karty pocztowe, katalogi, koperty
(artykuły piśmienne), książki, zakładki do książek, mapy (geograficzne), naklejki, nalepki (materiały piśmienne), linijki rysownicze, notatniki (notesy), komiksy, mapy (geograficzne), obrazy i zdjęcia, artykuły
papiernicze, podstawki do długopisów i ołówków, podstawki pod
kufle do piwa, publikacje (drukowane), pudełka kartonowe, pudełka
papierowe (z papieru lub kartonu), reprodukcje graficzne, rysunki,
stemple (do pieczętowania), przybory szkolne (artykuły piśmienne),
temperówki (do ołówków, elektryczne lub nieelektryczne), torebki
do pakowania, (koperty, woreczki) z papieru lub tworzyw sztucznych, torby papierowe, zeszyty (do pisania lub rysowania), kartki z życzeniami, zakładki do książek, 21 kufle, kufle na piwo, szklane naczynia do picia, buteleczki, butelki, butelki chłodnicze, butelki na napoje
dla podróżnych, karafki [na alkohol], kubki, kubki z papieru lub z tworzyw sztucznych, lód (foremki do-), otwieracze do butelek (elektryczne i nieelektryczne), porcelana, pudełka szklane, silikonowe pokrywki do żywności wielokrotnego użytku, słoje szklane [gąsiory], słomki
do picia, spodeczki, statuetki z porcelany, ceramiki, gliny, terakoty lub
szkła, stroiki na świece, szklane naczynia do picia, szczypce do lodu,
szkło mleczne, świeczniki, świeczniki [oprawy], tace obrotowe, tace
papierowe, do użytku domowego, talerze, talerze jednorazowego
użytku, talerze papierowe, termosy bufetowe na napoje, nieelektryczne, termosy do napojów, wazony, wiaderka do kostek lodu, wieszaki na ręczniki [pręty i koła], wyroby garncarskie, wyroby szklane
malowane, podkładki na stół, nie z papieru ani materiałów tekstylnych, podkładki pod szklanki, nie z papieru i nie z materiałów tekstylnych, 25 odzież i nakrycia głowy, włączając koszulki z krótkim rękawem (T-shirty), czapki jako nakrycia głowy i daszki przeciwsłoneczne
jako nakrycia głowy, 32 aperitify bezalkoholowe, Barley Wine [piwo],
bezalkoholowe preparaty do produkcji napojów, bezalkoholowe wyciągi z owoców, brzeczka piwna, brzeczka słodowa, chmiel (wyciąg
z-) do wytwarzania piwa, cydr bezalkoholowy, drinki na bazie piwa,
koktajle bezalkoholowe, kwas chlebowy [napoje bezalkoholowe],
lemoniada, moszcz, napoje bezalkoholowe, napoje bezalkoholowe na bazie aloesu, napoje bezalkoholowe na bazie miodu, napoje
bezalkoholowe na bazie suszonych owoców, napoje bezalkoholowe o smaku herbaty, napoje bezalkoholowe o smaku kawy, napoje
gazowane (proszek do wytwarzania-), napoje na bazie owoców lub
warzyw, napoje na bazie ryżu, inne niż substytuty mleka, napoje
na bazie soi, inne niż substytuty mleka, piwo, piwo słodowe, Shandy
[napój składający się z piwa i lemoniady], soki, soki warzywne [napoje], sorbety [napoje], syrop do lemoniady, syropy do napojów, 33
napoje alkoholowe z wyjątkiem piwa, alkohole wysokoprocentowe
(napoje), napoje alkoholowe niskoprocentowe, napoje alkoholowe
z owoców, wina, wódki, likiery, nalewki, aperitify, cydry, koktajle,
miód pitny, ekstrakty alkoholowe, esencje alkoholowe, 35 dekoracja
wystaw sklepowych, doradztwo w dziedzinie strategii komunika-
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cyjnych public relations, doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych w reklamie, doradztwo w zakresie organizacji działalności
gospodarczej, doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia
działalności gospodarczej, handlowe informacje i porady udzielane konsumentom w wyborze towarów i usług, indeksowanie stron
internetowych w celach handlowych lub reklamowych, informacja
o działalności gospodarczej, kolportaż próbek, komputerowe bazy
danych (pozyskiwanie danych do-), marketing ukierunkowany, negocjowanie i rozliczanie transakcji handlowych dla osób trzecich,
organizacja pokazów mody w celach promocyjnych, organizowanie
targów handlowych, outsourcing [doradztwo biznesowe], pokazy
towarów, pomoc przy zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi lub handlowymi, pomoc w zarządzaniu działalnością gospodarczą, prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży
detalicznej, produkcja filmów reklamowych, promocja sprzedaży
dla osób trzecich, promowanie towarów i usług w formie sponsorowania wydarzeń sportowych, publikowanie tekstów reklamowych,
reklama, reklama korespondencyjna, reklama online za pośrednictwem sieci komputerowej, reklama zewnętrzna, reklamy radiowe, reklamy telewizyjne, rozpowszechnianie reklam, rozwijanie koncepcji
reklamowych, telefoniczne udzielanie informacji [dla nieobecnych
abonentów], uaktualnianie materiałów reklamowych, udostępnianie
informacji o działalności gospodarczej za pośrednictwem strony internetowej, usługi doradztwa w zakresie działalności gospodarczej,
usługi marketingowe, 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 pośrednictwa w zakresie nabywania
usług telekomunikacyjnych dla osób trzecich, usługi prenumeraty
gazet dla osób trzecich, usługi public relations, usługi relacji z mediami, 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, wynajem dystrybutorów automatycznych, wynajmowanie przestrzeni
reklamowej, wypożyczanie materiałów reklamowych, wypożyczanie
stoisk handlowych, wystawy w celach handlowych lub reklamowych,
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 hotelami, zarządzanie w zakresie zamówień handlowych,
43 zapewnianie żywności i napojów w restauracjach, usługi klubów w zakresie dostarczania żywności i napojów, usługi w zakresie
pubów, serwowanie napojów w pubach z browarem, oferowanie
żywności i napojów w bistrach, bary, bary przekąskowe, catering
w kafeteriach szybkiej obsługi, hotelowe usługi cateringowe, organizowanie posiłków w hotelach, dostarczanie posiłków do bezpośredniego spożycia, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem,
produktami i transportem, oferowanie żywności i napojów dla gości
w restauracjach, oferowanie żywności i napojów dla gości, przygotowywanie i zaopatrywanie w żywność i napoje do bezpośredniego
spożycia, przygotowywanie posiłków, przygotowywanie posiłków
i napojów, restauracje dla turystów, usługi restauracji hotelowych,
usługi kawiarni, restauracje oferujące dania na wynos, restauracje
samoobsługowe, serwowanie jedzenia i napojów, serwowanie napojów alkoholowych, serwowanie żywności i napojów dla gości w restauracjach, udzielanie informacji dotyczących restauracji, udzielanie informacji w zakresie barów, udzielanie informacji związanych
z przygotowywaniem żywności i napojów, usługi barów i restauracji,
usługi w zakresie gotowania posiłków.

(111) 334006
(220) 2020 04 21
(210) 512729
(151) 2020 10 12
(441) 2020 06 29
(732) BIK-PROJEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łomża (PL)
(540) (znak słowny)
(540) DOLBIT
(510), (511) 19 arkusze i pasy z tworzyw sztucznych do znakowania
dróg, asfalt, asfaltowe nawierzchnie, balustrady, baraki, betonowe
elementy budowlane, bitumiczne wyroby dla budownictwa, budowlana tektura asfaltowana, budynki niemetalowe przenośne, elemen-
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ty budowlane niemetalowe w postaci płyt, elementy krawędziowe
do kształtowania terenu z tworzyw sztucznych, elementy wykończeniowe budowlane niemetalowe, formy odlewnicze niemetalowe,
granit, granulat szklany do znakowania dróg, kamień budowlany, karton bitumiczny, kompozyty poliolefinowo-bitumiczne wyrobów dla
budownictwa, konstrukcyjne elementy niemetalowe dla budownictwa, kostka brukowa, drewniana, kryształ górski, kształtowniki niemetalowe, kwarc, lepiszcza do reperacji dróg, marmur, materiały budowlane niemetalowe, materiały do budowy i pokryć dróg, materiały
wiążące do naprawy dróg, mozaiki dla budownictwa, nawierzchnie
tłuczniowe, niemetalowe słupy, ochronne bariery drogowe niemetalowe, ogniotrwałe materiały budowlane, niemetalowe, ogrodzenia
niemetalowe, okładziny niemetalowe stosowane w budownictwie,
oliwin dla budownictwa, pak, palisady niemetalowe, panele akustyczne niemetalowe, papa, papier budowlany, piasek, z wyjątkiem
piasku formierskiego, piasek srebrny, piaskowiec dla budownictwa,
płoty, parkany niemetalowe, płyty brukowe, niemetalowe, płyty budowlane niemetalowe, podkłady kolejowe niemetalowe, pokrywy
włazów niemetalowe, pływające pomosty niemetalowe do cumowania, porfir jako kamień, profile niemetalowe dla budownictwa,
rusztowania, schody niemetalowe, siding winylowy jako materiały budowlane, smoła stosowana jako materiał budowlany, spoiwa
do murów, stemple podporowe, słupy niemetalowe dla budownictwa, smołowane taśmy do użytku w budownictwie, szalunki niemetalowe do betonu, szamota, szkło budowlane, szkło emaliowane,
do celów budowlanych, sztuczny kamień, świecąca kostka brukowa,
tablice sygnalizacyjne nieświecące, niemechaniczne, niemetalowe,
tłuczeń, trzcina do użytku w budownictwie, tuf wapienny, uliczne
kanały ściekowe niemetalowe, urządzenia do parkowania rowerów
niemetalowe, wyroby ze styropianu stosowane w budownictwie,
wyroby z polistyrenu stosowane w budownictwie, wyroby ze styrenu stosowane w budownictwie, znaki drogowe nieświecące, niemechaniczne, niemetalowe, znaki nawigacyjne niemetalowe, nieświecące, znaki nieświecące, niemechaniczne, niemetalowe, żużel jako
materiał budowlany, żwir, 35 agencje informacji handlowej, badania
rynku, badania marketingowe, dystrybucja materiałów reklamowych
takich jak: afisze, broszury, prospekty, foldery, plakaty, ulotki, usługi
sprzedaży i pośrednictwo w handlu energią elektryczną, paliwami
gazowymi i stałymi w systemie sieciowym i poprzez Internet w zakresie prowadzenia na rzecz osób trzecich dokumentacji procedur
recyklingu, kart ewidencji odpadów, sprawozdawczości, udzielanie
porad konsumentom i przedsiębiorcom na temat ochrony środowiska i odpadów, zmniejszania produkcji odpadów, zbiórki, transportu
segregacji, przetwarzania i eliminacji odpadów i surowców odzyskanych z odpadów, zarządzanie gospodarką odpadami oraz odzyskiem
i recyklingiem odpadów, odpłatne udostępnianie handlowych serwisów informacyjnych lub baz danych handlowych, pozyskiwanie
danych do komputerowych baz, prognozy ekonomiczne, promocja
sprzedaży dla osób trzecich, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, wynajmowanie powierzchni na cele reklamowe, prezentacja
towarów i/lub usług poprzez telewizję, radio, Internet i sieci komputerowe oraz inne środki komunikacji, reklama z wykorzystaniem
metod słownych, dźwiękowych, audiowizualnych i multimedialnych
przeznaczona do transmisji telewizyjnej, radiowej, za pomocą Internetu i sieci komputerowych oraz innych środków komunikacji, zarządzanie zbiorami informatycznymi, wyszukiwanie danych w plikach
komputerowych, komputerowych bazach danych i innych zbiorach
informatycznych, prowadzenie interesów osób trzecich, przedstawicielstwo handlowe podmiotów zagranicznych, pośrednictwo handlowe polegające na kojarzeniu kontrahentów, usługi sprzedaży oraz
obrót paliwami stałymi, ciekłymi i gazowymi, zgrupowanie na rzecz
osób trzecich różnych towarów: paliw, odpadów i złomu pozwalające nabywcy wygodnie je oglądać i kupować w sklepie, w hurtowni,
poprzez Internet, a w szczególności: lakier asfaltowy, lakier bitumiczny, arkusze i pasy z tworzyw sztucznych do znakowania dróg, asfalt,
asfaltowe nawierzchnie, balustrady, baraki, betonowe elementy budowlane, bitumiczne wyroby dla budownictwa, budowlana tektura
asfaltowana, budynki niemetalowe przenośne, elementy budowlane
niemetalowe w postaci płyt, elementy krawędziowe do kształtowania terenu z tworzyw sztucznych, elementy wykończeniowe budowlane niemetalowe, formy odlewnicze niemetalowe, granit, granulat
szklany do znakowania dróg, kamień budowlany, karton bitumiczny,
kompozyty poliolefinowo-bitumiczne wyrobów dla budownictwa,
konstrukcyjne elementy niemetalowe dla budownictwa, kostka
brukowa drewniana, kryształ górski, kształtowniki niemetalowe,,

kwarc, lepiszcza do reperacji dróg, marmur, materiały budowlane
niemetalowe, materiały do budowy i pokryć dróg, materiały wiążące do naprawy dróg, mozaiki dla budownictwa, nawierzchnie tłuczniowe, niemetalowe słupy, ochronne bariery drogowe niemetalowe,
ogniotrwałe materiały budowlane, niemetalowe, ogrodzenia niemetalowe, okładziny niemetalowe stosowane w budownictwie, oliwin
dla budownictwa, pak, palisady niemetalowe, panele akustyczne
niemetalowe, papa, papier budowlany, piasek, z wyjątkiem piasku
formierskiego, piasek srebrny, piaskowiec dla budownictwa, płoty,
parkany niemetalowe, płyty brukowe, niemetalowe, płyty budowlane niemetalowe, podkłady kolejowe niemetalowe, pokrywy włazów
niemetalowe, pływające pomosty niemetalowe do cumowania, porfir jako kamień, profile niemetalowe dla budownictwa, rusztowania,
schody niemetalowe, siding winylowy jako materiały budowlane,
smoła stosowana jako materiał budowlany, spoiwa do murów, stemple podporowe, słupy niemetalowe dla budownictwa, smołowane
taśmy do użytku w budownictwie, szalunki niemetalowe do betonu,
szamota, szkło budowlane, szkło emaliowane, do celów budowlanych, sztuczny kamień, świecąca kostka brukowa, tablice sygnalizacyjne nieświecące, niemechaniczne, niemetalowe, tłuczeń, trzcina
do użytku w budownictwie, tuf wapienny, uliczne kanały ściekowe
niemetalowe, urządzenia do parkowania rowerów niemetalowe,
wyroby ze styropianu stosowane w budownictwie, wyroby z polistyrenu stosowane w budownictwie, wyroby ze styrenu stosowane w budownictwie, znaki drogowe nieświecące, niemechaniczne,
niemetalowe, znaki nawigacyjne niemetalowe, nieświecące, znaki
nieświecące, niemechaniczne, niemetalowe, żużel jako materiał budowlany, żwir, 37 usługi asfaltowania, usługi budownictwa przemysłowego, usługi budownictwa drogowego i mostów, usługi czyszczenia budynków z zewnątrz i wewnątrz, informacja budowlana,
izolowanie budynków, konsultacje budowlane, montaż rusztowań,
nadzór budowlany, wykonywanie robót budowlanych, instalacyjnych i montażowych, wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych, specjalistyczne roboty budowlane i remontowe, usługi
w zakresie inżynierii lądowej, budowa dróg kołowych i szynowych,
budowa falochronów, budowa pawilonów i sklepów targowych,
usługi remontowo-budowlane w zakresie budownictwa przemysłowego, usługi budowlano-montażowe, remonty adaptacje obiektów
zabytkowych, kamieniarstwo, usługi eksploatacji kamieniołomów,
rozbiórka budynków, układanie nawierzchni drogowych usługi doradztwa budowlanego, uszczelnianie budynków, usługi: malowanie
murowanie, wiercenie studni, wynajem sprzętu budowlanego, usług
oczyszczania dróg, wynajem sprzętu do czyszczenia dróg, zamiatanie dróg, zabezpieczanie budynków przed wilgocią.

(111) 334007
(220) 2020 04 21
(210) 512733
(151) 2020 10 22
(441) 2020 07 06
(732) Bankernes EDB Central A.m.b.A., Roskilde (DK)
(540) (znak słowny)
(540) BEC
(510), (511) 9 urządzenia i przyrządy kontrolne i edukacyjne, optyczne, elektroniczne i magnetyczne nośniki danych: płyty CD-ROM,
sprzęt do przetwarzania danych, sprzęt komputerowy i urządzenia
peryferyjne do niego, programy i oprogramowanie komputerowe,
publikacje elektroniczne do pobrania, rozprowadzane online lub pomocą sieci multimedialnych, elektroniczne sieci referencyjne, elektroniczne, referencyjne bazy danych, wyżej wymienione towary również do użytku z pocztą elektroniczną i Internetem, 35 zarządzanie
działalnością gospodarczą, administrowanie działalnością gospodarczą, usługi w zakresie czynności biurowych, wyszukiwanie informacji
w plikach komputerowych dla osób trzecich, zarządzanie bazami danych, informacja o działalności gospodarczej, rekrutacja personelu,
36 usługi finansowe i monetarne, bankowość, 37 konserwacja sprzętu komputerowego [hardware], instalacja sprzętu komputerowego,
42 projektowanie, opracowywanie i rozbudowa sprzętu komputerowego, oprogramowania komputerowego i sieci komputerowych,
w tym serwerów komputerowych, konserwacja oprogramowania
komputerowego, instalacja i konfiguracja oprogramowania komputerowego, hosting stron internetowych dla osób trzecich, usługi doradcze w dziedzinie technologii dotyczące sprzętu komputerowego
i oprogramowania komputerowego, usługi doradcze w dziedzinie
technologii dotyczące sieci komputerowych, konfiguracja sprzętu
komputerowego za pomocą oprogramowania.
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(111) 334008
(220) 2020 04 21
(210) 512735
(151) 2020 10 09
(441) 2020 06 08
(732)	ADAMED PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA, Pieńków (PL)
(540) (znak słowny)
(540) MEGATADIN
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne do stosowania u ludzi .
(111) 334009
(220) 2020 04 21
(210) 512736
(151) 2020 10 12
(441) 2020 06 29
(732)	ADAMED PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA, Pieńków (PL)
(540) (znak słowny)
(540) MEGATADAL
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne do stosowania u ludzi .
(111) 334010
(220) 2020 04 22
(210) 512759
(151) 2020 10 09
(441) 2020 06 08
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO INŻYNIERYJNO-BUDOWLANE INREM
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) INREM
(540)

(591) żółty, czarny, biały
(531) 26.04.01, 26.04.11, 26.11.03, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 37 budownictwo, budownictwo i konserwacja rurociągów, wynajem sprzętu budowlanego, układanie kabli, usługi doradztwa budowlanego, konserwacja i naprawy pojazdów silnikowych.
(111) 334011
(220) 2020 04 22
(210) 512760
(151) 2020 10 27
(441) 2020 07 06
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO INŻYNIERYJNO-BUDOWLANE INREM
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) INREM
(540)

(591) czarny, biały, żółty
(531) 26.04.04, 26.05.03, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.02, 29.01.06, 29.01.08
(510), (511) 37 budownictwo, budownictwo i konserwacja rurociągów, wynajem sprzętu budowlanego, układanie kabli, usługi doradztwa budowlanego, konserwacja i naprawy pojazdów silnikowych.
(111) 334012
(220) 2020 04 22
(210) 512761
(151) 2020 10 14
(441) 2020 06 29
(732) ROMGOS GWIAZDOWSCY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Jarocin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ROMGOS
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 35 usługi w zakresie: gromadzenia w celu obejrzenia,
podkreślenia zalet, fachowego doradztwa handlowego, udogod-
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nienia rozeznania, wyboru z katalogów handlowych i umożliwienia
klientom zakupu za pomocą wszelkich dostępnych sposobów zamówień, następujących towarów: rury i rurociągi metalowe, metalowe
zbiorniki i butle do gazu pod ciśnieniem, części metalowe do urządzeń przeznaczonych do gazu płynnego i gazu sprężonego, w szczególności kratownice, kołnierze i krany urządzenia i instalacje gazowe
do oświetlania, ogrzewania, wytwarzania pary i gorącej wody, wentylacji, chłodzenia i suszenia, urządzenia regulujące i zabezpieczające
do urządzeń gazowych i rur gazowych, akcesoria i części do wszystkich wyżej wymienionych urządzeń i instalacji, materiały budowlane
metalowe, betonowe elementy budowlane, materiały budowlane
niemetalowe, elementy wykończeniowe budowlane niemetalowe,
37 usługi w zakresie budowy oraz konserwacji rurociągów i gazociągów, usługi w zakresie serwisu, naprawy, konserwacji oraz montażu
urządzeń budowlanych, dźwigowych, usługi w zakresie wykonywania kompleksowych robót budowlanych obiektów liniowych, rurociągów, gazociągów, linii elektroenergetycznych, elektrotrakcyjnych
i telekomunikacyjno-przesyłowych, usługi doradcze w zakresie wyżej wymienionych usług, usługi instalacyjno-budowlane, montaż
instalacji elektrycznych i osprzętu elektrycznego, montaż instalacji
i urządzeń automatyki, usługi budowlane, usługi instalacyjne, usługi
w zakresie napraw i konserwacji maszyn dla gazownictwa i budownictwa oraz doradztwo i konserwacja w tym zakresie, usługi w zakresie górniczych robót wydobywczych w tym gazowniczych, usługi
w zakresie montażu i naprawy instalacji gazowych, wentylacyjnych,
grzewczych, montaż instalacji do zasilania pojazdów gazem, usługi
w zakresie budownictwa przemysłowego i kubaturowego, obiektów sportowych, usługi w zakresie obsługi i naprawy pojazdów,
usługi w zakresie eksploatacji złóż ropy naftowej i gazu ziemnego,
wynajem sprzętu budowlanego, wynajem sprzętu do czyszczenia dróg, wynajem żurawi, usługi dźwigowo-budowlane, 39 usługi
w zakresie transportu i magazynowania towarów, usługi transportu
gabarytowego, 42 usługi projektowania budowlanego, ekspertyzy
Inżynieryjne, ekspertyzy techniczno-budowlane, usługi w zakresie
badań, prac badawczych i ekspertyz naukowych i technicznych oraz
projektowania inżynierskiego, budowlanego i technologicznego,
usługi w zakresie poszukiwań geologicznych, w szczególności ropy
naftowej i gazu ziemnego, usługi geodezyjne i kartograficzne, usługi
doradcze w zakresie wyżej wymienionych usług.

(111) 334013
(220) 2020 04 22
(210) 512765
(151) 2020 10 09
(441) 2020 06 22
(732)	G.L. PHARMA GmbH, Lannach (AT)
(540) (znak słowny)
(540) TAMSIGER
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne, preparaty medyczne i weterynaryjne, preparaty sanitarne do celów medycznych, żywność
dietetyczna i substancje przystosowane do użytku medycznego
lub weterynaryjnego, żywność dla niemowląt, suplementy diety dla
ludzi i zwierząt, plastry, materiały opatrunkowe, materiały do plombowania zębów, wosk dentystyczny, środki odkażające, preparaty
do zwalczania robactwa, fungicydy, herbicydy.
(111) 334014
(220) 2020 04 23
(210) 512770
(151) 2020 11 04
(441) 2020 07 20
(732) LTTM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) talentmedia
(540)

(531) 26.01.01, 26.03.01, 26.11.12, 27.05.01
(510), (511) 9 oprogramowanie komputerowe, komputerowe programy nagrane, programy komputerowe-software ładowalny, komputerowe systemy operacyjne, audiowizualne nośniki rejestracji dźwięku
i obrazu, czyste i nagrane nośniki rejestracji dźwięku i obrazu, czyste
i nagrane nośniki danych, dyski magnetyczne, pamięci komputerowe, pendrive, twarde dyski, nośniki danych magnetyczne i optyczne, dyskietki, dyski cyfrowe audio-video, płyty CD, płyty DVD, pliki
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komputerowe, pliki komputerowe audio-video, interfejsy, 35 usługi
doradztwa w zakresie zarządzania, organizowania i prowadzenia
działalności gospodarczej, usługi analizy i gromadzenie danych o ruchu w Internecie dla celów marketingowych i reklamowych, informacja handlowa, usługi reklamowe wspomagające sprzedaż na rzecz
osób trzecich, usługi w zakresie doradztwa zarządzania personelem,
usługi agencji public relations, usługi w zakresie kreowania wizerunku towaru, usługi, firmy, usługi marketingowe, usługi agencji
reklamowych, reklama internetowa, radiowa i telewizyjna, reklama
billboardowa, reklama korespondencyjna, reklama prasowa, sprzedaż hurtowa i detaliczna oprogramowania komputerowego, sprzętu
komputerowego i telekomunikacyjnego, sprzedaż hurtowa i detaliczna za pośrednictwem sieci Internet oprogramowania komputerowego, sprzętu komputerowego i telekomunikacyjnego, organizowanie sprzedaży online, aukcje, pośredniczenie w sprzedaży hurtowej
i detalicznej powierzchni reklamowych, również drogą online, sprzedaż usług reklamowych i usług w zakresie promocji towarów i usług,
promocja sprzedaży dla osób trzecich, wynajem powierzchni reklamowych, agencje informacji handlowej, analizy kosztów, analizy
rynkowe, audyt, 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, pokazy towarów, prezentowanie usług, reklama za pośrednictwem sieci komputerowych, publikowanie tekstów
reklamowych, rozlepianie plakatów reklamowych, organizowanie
targów i wystaw w celach handlowych i reklamowych, pośredniczenie w zawieraniu transakcji handlowych, doradztwo handlowe,
przygotowywanie i prowadzenie kampanii reklamowych, promocja
towarów, 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, wyszukiwanie informacji o plikach komputerowych dla osób trzecich,
pozycjonowanie stron internetowych w celach handlowych i reklamowych, impresariat w działalności artystycznej, pomoc artystom
w prowadzeniu działalności gospodarczej, usługi agencji wyszukiwania talentów, 38 usługi w zakresie rozpowszechniania informacji
tekstowych i obrazowych za pośrednictwem terminali komputerowych i sieci internetowej, usługi w zakresie internetowego serwisu
informacyjnego i rozrywkowego, usługi udostępniania fotografii,
utworów audiowizualnych drogą cyfrową, agencje informacyjne,
agencje prasowe, udostępnianie przestrzeni wirtualnej dla celów forum dyskusyjnego, obsługa telekonferencji, przesyłanie informacji,
poczta elektroniczna, usługi ogłoszeń elektronicznych, usługi w zakresie przesyłania informacji tekstowej i obrazowej przy pomocy
komputera, usługi dostarczania informacji on-line z komputerowych
baz danych, dostarczanie dostępu do zasobów muzycznych, filmowych i zbiorów obrazów w sieci internetowej, media strumieniowe,
42 usługi polegające na dopasowaniu treści internetowych i zwiększaniu odsłon stron internetowych, usługi w zakresie udostępniania
i wynajmu czasu dostępu do Internetu osobom trzecim oraz w zakresie tworzenia, utrzymania stron internetowych osobom trzecim,
dostarczanie i opracowywanie wyszukiwarek internetowych, projektowanie oprogramowania, doradztwo w zakresie oprogramowania
komputerowego, wynajmowanie i udostępnianie zasobów serwerów, administrowanie sieciowymi stronami komputerowymi, portalami internetowymi, analizy systemów komputerowych, instalacje
oprogramowania komputerowego, aktualizacja oprogramowania
komputerowego, projektowanie oprogramowania komputerowego, powielanie oprogramowania komputerowego, konserwacja
oprogramowania komputerowego, programowanie, projektowanie systemów komputerowych, wypożyczanie komputerów oraz
urządzeń elektronicznych przeznaczonych do komunikowania się,
wypożyczanie oprogramowania przeznaczonego do komputerów
i mobilnych urządzeń telekomunikacyjnych, konwersja danych lub
dokumentów na formę elektroniczną, 45 pośrednictwo w sprzedaży prawa własności intelektualnych, doradztwo w zakresie własności
intelektualnej, usługi zarządzania prawami autorskimi, licencjonowanie własności intelektualnej, licencjonowanie oprogramowania

komputerowego, utworów audio-video, usługi nadzoru w dziedzinie
własności intelektualnej, badania prawne legalności oprogramowania, usługi informacji handlowej dotyczącej dóbr intelektualnych,
kojarzenie zbywców i nabywców praw własności intelektualnej.

(111) 334015
(220) 2020 04 23
(210) 512772
(151) 2020 11 04
(441) 2020 07 20
(732) LTTM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LTTM Professional influencer marketing.
(540)

(591) czerwony, czarny, biały
(531) 26.03.07, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 oprogramowanie komputerowe, komputerowe programy nagrane, programy komputerowe-software ładowalny, komputerowe systemy operacyjne, audiowizualne nośniki rejestracji dźwięku
i obrazu, czyste i nagrane nośniki rejestracji dźwięku i obrazu, czyste
i nagrane nośniki danych, dyski magnetyczne, pamięci komputerowe, pendrive, twarde dyski, nośniki danych magnetyczne i optyczne, dyskietki, dyski cyfrowe audio-video, płyty CD, płyty DVD, pliki
komputerowe, pliki komputerowe audio-video, interfejsy, 35 usługi
doradztwa w zakresie zarządzania, organizowania i prowadzenia
działalności gospodarczej, usługi analizy i gromadzenie danych o ruchu w Internecie dla celów marketingowych i reklamowych, informacja handlowa, usługi reklamowe wspomagające sprzedaż na rzecz
osób trzecich, usługi w zakresie doradztwa zarządzania personelem,
usługi agencji public relations, usługi w zakresie kreowania wizerunku towaru, usługi, firmy, usługi marketingowe, usługi agencji
reklamowych, reklama internetowa, radiowa i telewizyjna, reklama
billboardowa, reklama korespondencyjna, reklama prasowa, sprzedaż hurtowa i detaliczna oprogramowania komputerowego, sprzętu
komputerowego i telekomunikacyjnego, sprzedaż hurtowa i detaliczna za pośrednictwem sieci Internet oprogramowania komputerowego, sprzętu komputerowego i telekomunikacyjnego, organizowanie sprzedaży online, aukcje, pośredniczenie w sprzedaży hurtowej
i detalicznej powierzchni reklamowych, również drogą online, sprzedaż usług reklamowych i usług w zakresie promocji towarów i usług,
promocja sprzedaży dla osób trzecich, wynajem powierzchni reklamowych, agencje informacji handlowej, analizy kosztów, analizy
rynkowe, audyt, 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, pokazy towarów, prezentowanie usług, reklama za pośrednictwem sieci komputerowych, publikowanie tekstów
reklamowych, rozlepianie plakatów reklamowych, organizowanie
targów i wystaw w celach handlowych i reklamowych, pośredniczenie w zawieraniu transakcji handlowych, doradztwo handlowe,
przygotowywanie i prowadzenie kampanii reklamowych, promocja
towarów, 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, wyszukiwanie informacji o plikach komputerowych dla osób trzecich,
pozycjonowanie stron internetowych w celach handlowych i reklamowych, impresariat w działalności artystycznej, pomoc artystom
w prowadzeniu działalności gospodarczej, usługi agencji wyszukiwania talentów, 38 usługi w zakresie rozpowszechniania informacji
tekstowych i obrazowych za pośrednictwem terminali komputero-
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wych i sieci internetowej, usługi w zakresie internetowego serwisu
informacyjnego i rozrywkowego, usługi udostępniania fotografii,
utworów audiowizualnych drogą cyfrową, agencje informacyjne,
agencje prasowe, udostępnianie przestrzeni wirtualnej dla celów forum dyskusyjnego, obsługa telekonferencji, przesyłanie informacji,
poczta elektroniczna, usługi ogłoszeń elektronicznych, usługi w zakresie przesyłania informacji tekstowej i obrazowej przy pomocy
komputera, usługi dostarczania informacji on-line z komputerowych
baz danych, dostarczanie dostępu do zasobów muzycznych, filmowych i zbiorów obrazów w sieci internetowej, media strumieniowe,
42 usługi polegające na dopasowaniu treści internetowych i zwiększaniu odsłon stron internetowych, usługi w zakresie udostępniania
i wynajmu czasu dostępu do Internetu osobom trzecim oraz w zakresie tworzenia, utrzymania stron internetowych osobom trzecim,
dostarczanie i opracowywanie wyszukiwarek internetowych, projektowanie oprogramowania, doradztwo w zakresie oprogramowania
komputerowego, wynajmowanie i udostępnianie zasobów serwerów, administrowanie sieciowymi stronami komputerowymi, portalami internetowymi, analizy systemów komputerowych, instalacje
oprogramowania komputerowego, aktualizacja oprogramowania
komputerowego, projektowanie oprogramowania komputerowego, powielanie oprogramowania komputerowego, konserwacja
oprogramowania komputerowego, programowanie, projektowanie systemów komputerowych, wypożyczanie komputerów oraz
urządzeń elektronicznych przeznaczonych do komunikowania się,
wypożyczanie oprogramowania przeznaczonego do komputerów
i mobilnych urządzeń telekomunikacyjnych, konwersja danych lub
dokumentów na formę elektroniczną, 45 pośrednictwo w sprzedaży prawa własności intelektualnych, doradztwo w zakresie własności
intelektualnej, usługi zarządzania prawami autorskimi, licencjonowanie własności intelektualnej, licencjonowanie oprogramowania
komputerowego, utworów audio-video, usługi nadzoru w dziedzinie
własności intelektualnej, badania prawne legalności oprogramowania, usługi informacji handlowej dotyczącej dóbr intelektualnych,
kojarzenie zbywców i nabywców praw własności intelektualnej.
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(540) 4FUN KIDS
(540)

(531) 27.05.01, 27.07.01, 26.01.01, 26.01.17, 26.03.01
(510), (511) 35 doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, pośrednictwo w zakresie nabywania usług telekomunikacyjnych, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, reklamy
telewizyjne, zarządzanie zbiorami informatycznymi, 38 transmisja
programów telewizyjnych, transmisja satelitarna, 41 produkcja
programów radiowych i telewizyjnych, montaż taśm wideo, wypożyczanie kamer wideo, usługi studia nagrań, telewizyjne programy
rozrywkowe.
(111) 334018
(220) 2020 04 23
(210) 512809
(151) 2020 10 09
(441) 2020 06 29
(732) MARIANOWSKI KAROL, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) BOARTE PIANO TRIO
(510), (511) 9 nagrane media i media do pobrania, 41 nauczanie,
kształcenie, rozrywka, działalność kulturalna.
(111) 334019
(220) 2020 04 23
(151) 2020 10 12
(441) 2020 06 08
(732) SYPEK ZBIGNIEW, Załuże (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Puszkopol
(540)

(210) 512814

(111) 334016
(220) 2020 04 23
(210) 512799
(151) 2020 10 14
(441) 2020 06 01
(732) PTT Oil and Retail Business Public Company Limited,
Bangkok (TH)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Cafe Amazon
(540)
(591) zielony, biały, czerwony, szary
(531) 29.01.14, 27.05.01, 26.01.02, 26.01.18
(510), (511) 16 opakowania podstawowych produktów spożywczych.

(591) biały, czarny, zielony, żółty, czerwony
(531) 03.07.15, 05.03.13, 05.03.16, 26.01.02, 26.01.15, 26.01.18,
27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 30 kawa puszkowana gotowa do spożycia, kawa palona,
kawa palona rozpuszczalna, kawa palona mielona, kawa czarna, kawa
sproszkowana, kawa rozpuszczalna sproszkowana, kawa mrożona,
kawa świeża, kawa mleczna, kawa espresso, napoje kawowe, napoje
bezalkoholowe na bazie kawy, mieszane napoje kawowe, kawa ziarnista, napoje na bazie kakao, napoje czekoladowe, napoje na bazie
herbaty, napoje na bazie czekolady, napoje na bazie herbaty, napoje
mieszane kakaowe, napoje mieszane czekoladowe, mieszane napoje
na bazie herbaty, syrop (niestosowany jako napój), cukier, miód, naturalne przyprawy (stosowane do napojów), preparaty do sporządzania
napojów kawowych, preparaty do sporządzania napojów kakaowych,
preparaty do sporządzania napojów czekoladowych.
(111) 334017
(220) 2020 04 23
(210) 512802
(151) 2020 10 12
(441) 2020 06 08
(732) 4FUN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)

(111) 334020
(220) 2020 04 23
(151) 2020 10 09
(441) 2020 06 22
(732) RKK TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Konstancin-Jeziorna (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) RKKVC innovation, influence, income
(540)

(210) 512817

(591) ciemnozielony
(531) 27.05.01, 29.01.03
(510), (511) 35 badania biznesowe, dotyczące działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie zarządzania biznesem i personelem,
negocjowanie i pozyskiwanie umów biznesowych dla osób trzecich,
organizacja i zarządzanie przedsięwzięciami inwestycyjnymi, pomoc w zarządzaniu działalnością gospodarczą, przedsiębiorstwami
handlowymi i przemysłowymi, poszukiwania w zakresie patronatu,
pośrednictwo w kontaktach biznesowych, handlowych i gospodarczych, profilowanie konsumentów do celów komercyjnych i marketingowych, promowanie działalności innych podmiotów, w szcze-
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gólności start-upów, tymczasowe zarządzanie przedsiębiorstwem,
udostępnianie informacji o działalności gospodarczej za pośrednictwem strony internetowej, usługi ekspertów w zakresie efektywności biznesowej, usługi pośrednictwa biznesowego dotyczące kontaktowania ze sobą potencjalnych inwestorów z przedsiębiorcami
potrzebującymi finansowania, wynajmowanie urządzeń i wyposażenia biurowego, w tym w obiektach do co-workingu, 36 analizy, wyceny i planowanie finansowe, doradztwo w sprawach finansowych,
działalność finansowa, fundusze inwestycyjne wzajemne, informacje
finansowe dla inwestorów, pośrednictwo inwestycyjne, pozyskiwanie funduszy dla rozwoju nowych technologii, pozyskiwanie kapitału
finansowego na działalność innych podmiotów, usługi finansowe dotyczące zapewniania pożyczek, usługi finansowania, usługi venture
capital, wynajem nieruchomości, w tym biur do co-workingu, zapewnianie finansowania dla kształtujących się firm i firm rozpoczynających działalność, zarządzanie finansowe funduszami i akcjami, zbiórki funduszy i sponsorowanie finansowe.

(111) 334021
(220) 2020 04 23
(210) 512818
(151) 2020 10 12
(441) 2020 06 08
(732) FUNDACJA HUMANITES-SZTUKA WYCHOWANIA,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) JEDNO ŻYCIE W RÓŻNYCH ROLACH
(510), (511) 41 usługi w zakresie oświaty [nauczanie], edukacja w zakresie rozwoju kultury zarządzania firmą w oparciu o zrównoważony rozwój człowieka, doradztwo zawodowe, informacja o edukacji,
organizowanie i prowadzenie forów edukacyjnych z udziałem osób,
organizowanie i prowadzenie konferencji, kongresów, seminariów,
sympozjów, warsztatów [szkolenie], organizowanie wystaw w celach
kulturalnych lub edukacyjnych, publikowanie książek, publikowanie
on-line elektronicznych książek i czasopism, publikowanie tekstów,
innych niż teksty reklamowe, radiowe programy rozrywkowe, redagowanie tekstów (innych niż teksty reklamowe), edukacja, kształcenie i informowanie w zakresie koncepcji zarządzania czasem, koncepcji work-life balance.
(111) 334022
(220) 2020 04 24
(210) 512842
(151) 2020 10 27
(441) 2020 07 13
(732) SOPOCKIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ ERGO HESTIA
SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) iP iPunkt
(540)

(591) biały, czerwony, szary
(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.01.18, 26.01.16
(510), (511) 9 magnetyczne, optyczne i elektroniczne nośniki danych,
karty z pamięcią lub z mikroprocesorem, karty kodowane, w tym magnetyczne karty kodowane, czytniki kart, programy komputerowe, 16
materiały drukowane, publikacje, książki, wydawnictwa reklamowe,
katalogi, czasopisma, periodyki, magazyny, broszury, foldery, ulotki,
prospekty, druki, afisze, plakaty, naklejki, materiały biurowe, materiały
piśmienne, 35 analizy kosztów oraz analizy rynkowe, badania marketingowe, badania w dziedzinie działalności gospodarczej, doradztwo
w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej,
informacja handlowa oraz udzielanie porad konsumentom jako punkty informacji konsumenckiej, kampanie marketingowe, marketing
finansowy, opracowywanie strategii i pomysłów marketingowych,
organizowanie wystaw w celach handlowych i reklamowych, organizowanie, prowadzenie i nadzorowanie programów lojalnościowych

dla klientów, planowanie strategii marketingowych, pośrednictwo
w zakresie transakcji handlowych i umów handlowych, prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, promocja sprzedaży, publikacja tekstów reklamowych za pośrednictwem
Internetu i komputerowych baz danych, reklama, rozpowszechnianie
materiałów i ogłoszeń reklamowych, sondaże opinii, usługi porównywania cen, usługi tworzenia i aktualizacji baz danych, wynajem czasu reklamowego we wszystkich środkach przekazu, wynajmowanie
przestrzeni reklamowej, wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych dla osób trzecich, wyszukiwanie w komputerowych bazach
danych, zarządzanie działalnością gospodarczą, zarządzanie programami lojalnościowymi, motywacyjnymi lub promocyjnymi, zarządzanie zbiorami informatycznymi, zbieranie danych w celu umieszczania
ich w bazach komputerowych, zestawienia statystyczne, 36 analizy,
operacje i usługi finansowe, doradztwo w sprawach ubezpieczeniowych i finansowych, działalność ubezpieczeniowa, finansowa, fundusze inwestycyjne, informacja o ubezpieczeniach, informacje finansowe, inwestycje kapitałowe, likwidacja szkód w zakresie ubezpieczeń,
lokaty kapitału, maklerstwo ubezpieczeniowe, pośrednictwo ubezpieczeniowe oraz giełdowe, powiernictwo, tworzenie funduszy,
w tym funduszy na cele dobroczynne, ubezpieczenia, w tym ubezpieczenia na życie oraz komunikacyjne, usługi świadczeń emerytalnych,
windykacja należności, wycena kosztów naprawy, zarządzanie majątkiem, 38 usługi świadczone przez portal internetowy, w tym usługi
finansowo-ubezpieczeniowe, usługi związane z portalami telekomunikacyjnymi, transmisja danych, dźwięków lub obrazów: elektroniczna transmisja danych, łączność poprzez terminale komputerowe:
obsługa internetowych forów dyskusyjnych, poczta elektroniczna
i skrzynki pocztowe, prowadzenie portalu i forum internetowego,
przesyłanie informacji: zapewnienie dostępu do baz danych, umożliwianie wielu użytkownikom dostępu do zbiorów informacji za pośrednictwem Internetu, 41 nauczanie i szkolenia, zwłaszcza w zakresie ubezpieczeń, organizowanie i prowadzenie szkoleń, seminariów,
sympozjów, zjazdów, konferencji oraz pracowni specjalistycznych,
publikowanie tekstów innych niż teksty reklamowe, udostępnianie
publikacji elektronicznych on-line, nie do pobierania z sieci komputerowych, 42 udostępnianie zasobów serwerów sieci komputerowej
osobom trzecim, udostępnianie wyszukiwarek internetowych, projektowanie i rozwój oprogramowania komputerowego, opracowywanie baz danych.

(111) 334023
(220) 2020 04 24
(210) 512851
(151) 2020 10 09
(441) 2020 06 08
(732) BROWIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Łódź (PL)
(540) (znak słowny)
(540) TURBO X-PURE
(510), (511) 1 preparaty do klarowania, preparaty do klarowania moszczu, preparaty do klarowania wina, środki chemiczne do fermentacji
wina, środki bo klarowania i konserwowania piwa, 30 drożdże.
(111) 334024
(220) 2020 04 27
(210) 512894
(151) 2020 10 12
(441) 2020 06 15
(732) CHEMICZNO-FARMACEUTYCZNA SPÓŁDZIELNIA PRACY
ESPEFA, Kraków (PL)
(540) (znak słowny)
(540)	ASCOFER
(510), (511) 5 leki dla ludzi, preparaty farmaceutyczne.
(111) 334025
(220) 2020 04 27
(210) 512895
(151) 2020 10 09
(441) 2020 06 29
(732) BOROWSKI WOJCIECH ADWISE, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) VEGI NAPAR FUNKCJONALNY
(510), (511) 5 herbata lecznicza, herbaty ziołowe do celów leczniczych, napary lecznicze, napoje stosowane w lecznictwie, zioła lecznicze, 30 herbata, zioła do celów spożywczych, nielecznicze napoje
na bazie herbaty, napary inne niż do celów leczniczych, kwiaty i liście
jako substytuty herbaty.
(111) 334026
(151) 2020 10 12

(220) 2020 04 27
(441) 2020 06 08

(210) 512898

Nr 6/2021

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

(732) BUZEK JANUSZ, Bielsko-Biała (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FORUM MIASTECZEK POLSKICH
(540)

(591) czarny, szary, biały
(531) 06.07.04, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 36 analizy finansowe, crowdfunding, doradztwo w sprawach finansowych, doradztwo w sprawach ubezpieczeniowych,
doradztwo w zakresie długów, emisja bonów wartościowych, informacja o ubezpieczeniach, informacje finansowe, inwestycje finansowe, inwestycje kapitałowe, opracowywanie kosztorysów do celów
wyceny kosztów, organizacja zbiórek pieniężnych, organizowanie
finansowania projektów budowlanych, pośrednictwo giełdowe
[akcje i obligacje], pośrednictwo w obrocie akcjami i obligacjami,
pożyczki [finansowanie], pożyczki ratalne, szacowanie kosztów naprawy [wycena finansowa], udostępnianie informacji finansowych
za pośrednictwem strony internetowej, usługi aktuarialne, usługi
badań dotyczących finansów, usługi finansowania, usługi funduszy
zapomogowych, usługi gwarancyjne, usługi likwidacji przedsiębiorstw, finansowe, wycena finansowa [ubezpieczenia, bankowość,
nieruchomości], wycena nieruchomości, wycena zbiorów numizmatycznych, wycena znaczków, wyceny finansowe w związku z odpowiedzią na ogłoszenia przetargowe, wyceny fiskalne, zarządzanie
finansami, zarządzanie finansowe płatnościami z tytułu refundacji
w imieniu osób trzecich, zbiórki funduszy na cele dobroczynne, 41
przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie kongresów, konferencji, sympozjów oraz seminariów, usługi doradcze i informacyjne
związane z przygotowywaniem, organizowaniem i prowadzeniem
kongresów, konferencji, sympozjów oraz seminariów, organizowanie
konkursów (edukacja, rozrywka, kultura), organizowanie zawodów,
konkursów sportowych i imprez sportowych, produkcja, przeprowadzanie imprez i zawodów oraz turniejów sportowych, obsługa
obiektów sportowych, organizowanie imprez sportowych, zawodów
i turniejów sportowych, organizacja imprez, widowisk kulturalnych,
rozrywkowych i artystycznych, usługi w zakresie organizowania widowisk kulturalnych, publikowanie czasopism internetowych.
(111) 334027
(220) 2020 04 27
(210) 512906
(151) 2020 10 12
(441) 2020 06 22
(732) JANKOWSKA MAGDALENA KREM DE LA KREM, Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) krem de la krem
(540)

(591) czarny, zielony, niebieski
(531) 26.01.01, 26.01.03, 26.01.18, 26.01.22, 25.01.05, 25.01.25,
25.12.25, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 badania marketingowe w dziedzinie kosmetyków,
artykułów perfumeryjnych i produktów do pielęgnacji urody, usługi
informacyjne i poradnictwo handlowe dla konsumentów w dziedzi-
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nie produktów kosmetycznych, usługi sklepów detalicznych online
związane z produktami kosmetycznymi i pielęgnacyjnymi, usługi
sprzedaży detalicznej świadczone online w zakresie artykułów kosmetycznych, usługi w zakresie detalicznej sprzedaży wysyłkowej
artykułów kosmetycznych, udzielanie informacji konsumenckich
o produktach w zakresie kosmetyków, udostępnianie porad dotyczących konsumenckich produktów kosmetycznych, usługi reklamowe
w zakresie artykułów kosmetycznych, usługi handlu detalicznego
związane ze sprzedażą subskrybowanych pudełek zawierających kosmetyki, usługi współpracy z blogerami, usługi reklamowe i marketingowe świadczone za pośrednictwem bloga, usługi informacyjne
i poradnictwo handlowe dla konsumentów w dziedzinie produktów
do makijażu, usługi sprzedaży detalicznej w związku z kosmetykami
naturalnymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku z kosmetykami
naturalnymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z kosmetykami,
usługi sprzedaży hurtowej w związku z kosmetykami, usługi sprzedaży detalicznej w związku z akcesoriami kosmetycznymi, usługi
sprzedaży hurtowej w związku z akcesoriami kosmetycznymi, usługi
sprzedaży detalicznej w związku ze świecami, usługi sprzedaży hurtowej w związku ze świecami, usługi sprzedaży detalicznej w związku z perfumami, usługi sprzedaży hurtowej w związku z perfumami,
usługi sprzedaży detalicznej w związku z produktami naturalnymi,
usługi sprzedaży hurtowej w związku z produktami naturalnymi.

(111) 334028
(220) 2020 04 27
(210) 512910
(151) 2020 10 12
(441) 2020 06 08
(732) WOJTYSIAK MAREK, Kościelna Wieś (PL)
(540) (znak słowny)
(540)	AGROMARK
(510), (511) 35 zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych towarów
pozwalające nabywcy wygodnie oglądać i kupować w sieci sklepów
i na stronie oraz za pośrednictwem katalogów i ofert publikowanych
i udostępnianych w innych formach, zarówno w hurcie jak i detalu w tym
usługi prowadzenia hurtowni, sklepów detalicznych stacjonarnych i internetowych w tym za pośrednictwem wyspecjalizowanych platform
handlowych oraz sprzedaży bezpośredniej i wysyłkowej artykułów
takich jak: narzędzia rolnicze, ogrodnicze, warsztatowe, budowlane
i leśne z napędem mechanicznym elektrycznym, narzędzia rolnicze,
ogrodnicze, warsztatowe, budowlane i leśne z napędem mechanicznym spalinowym, ręczne narzędzia rolnicze, ogrodnicze, warsztatowe,
budowlane i leśne (bez napędu mechanicznego), części zamienne i serwisowe do narzędzi rolniczych, ogrodniczych, warsztatowych, budowlanych i leśnych z napędem mechanicznym (spalinowym i elektrycznym) oraz ręcznych, akcesoria do narzędzi rolniczych, ogrodniczych,
warsztatowych, budowlanych i leśnych z napędem mechanicznym
(spalinowym i elektrycznym) oraz ręcznych, maszyny i urządzenia wykorzystywane w rolnictwie, ogrodnictwie, budownictwie i leśnictwie
o napędzie własnym oraz ciągnione, popychane lub w inny sposób
obsługiwane napędem zewnętrznym mechanicznym lub ręcznym oraz
części zamienne i akcesoria do tych maszyn i urządzeń, opony oraz
dętki do opon stosowane do pojazdów samochodowych oraz maszyn
i urządzeń o specjalnym przeznaczeniu wykorzystywanych w pracach
ogrodniczych, leśnych, rolniczych i budowlanych oraz w transporcie
rzeczy i osób, akumulatory do pojazdów samochodowych oraz maszyn
i urządzeń o specjalnym przeznaczeniu wykorzystywanych w pracach
ogrodniczych, leśnych, rolniczych i budowlanych oraz w transporcie
rzeczy i osób, artykuły wyposażenia gospodarstw rolnych prowadzących produkcję rolną w zakresie chowu i hodowli zwierząt, ptactwa,
ryb oraz innego inwentarza żywego w tym promienniki, ogrodzenia
elektryczne i ich elementy jak taśmy, linki, druty, paliki, elektryzatory,
izolatory, baterie i akumulatory, artykuły, urządzenia, narzędzia i środki
służące pielęgnacji zwierząt, łańcuchy gospodarcze i akcesoria do nich,
urządzenia do znakowania zwierząt dojarki i części do dojarek, pompy
próżniowe, myjki dla zwierząt i pomieszczeń w których przebywają,
urządzenia, środki chemiczne i przyrządy higieny doju, poidła, karmniki, parniki, zbiorniki na wodę, automaty paszowe, wózki paszowe, taczki, wiadra, wanny, kociołki, odzież ochronna i robocza, obuwie ochronne i robocze, ochraniacze, artykuły i środki bhp, systemy nawadniające
oraz ich części i akcesoria do nich w tym szybkozłącza i reparatory, zraszacze i pistolety, wózki i stojaki na wąż, węże, maszyny i urządzenia
do naprawy opon i dętek oraz akcesoria do nich w tym m.in. manometry, zawory, wkłady naprawcze, łatki, kleje, zestawy łatek, artykuły chemii warsztatowej w tym m.in. kosmetyki samochodowe, kleje i silikony,
środki czyszczące, produkty smarne i konserwacyjne, płyny chłodnicze,
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płyny hamulcowe, płyny do chłodnic, płyny hamulcowe, farby i lakiery,
urządzenia, narzędzia i akcesoria techniki mocowań w tym m.in. opaski, opaski ślimakowe, opaski taśmowe, opaski kablowe, obejmy gbs,
uchwyty, zaciski, obejmy rurowe, opaski zatrzaskowe, opaski druciane,
opaski śrubowe, pasy transportowe, liny i osprzęt do lin, narzędzia ręczne, mechaniczne, pneumatyczne, elektroniczne, automatyczne i półautomatyczne służące do napraw różnych maszyn i urządzeń oraz obróbki różnych materiałów stosownie do ich zastosowań i przeznaczenia
w tym narzędzia do spawania i akcesoria do nich, smarownice, oliwiarki
i akcesoria, klucze i nasadki (w tym do kół, płaskie, nasadowe, zestawy
kluczy, do filtrów oleju, rurowe, do rur, imbusowe, płasko-oczkowe,
grzechotki, płasko-przegubowe, dynamometryczne, do świec, do pobijania, oczkowe, płaskie, do rozruszników oraz pozostałe i ich zestawy),
narzędzia pomiarowe (w tym miary zwijane, składane, mierniki elektryczne, suwmiarki, poziomice i inne), narzędzia do cięcia (w tym m.in.
nożyce, piły ręczne, brzeszczoty), narzędzia do pompowania, szczypce
(w tym m.in. szczypce uniwersalne, szczypce do pierścieni osadczych,
obcęgi, ściągacze izolacji), młotki, siekiery, łomy, młotki gumowe, młotki ślusarskie, pilniki, narzędzia łączeniowe (w tym m.in. nitownice, zszywacze) oraz akcesoria do nich, pompy do paliwa, imadła i ściski, wkrętarki (w tym m.in. płaskie, krzyżakowe, torx, do pobijania i ich zestawy),
tarcze do cięcia i szlifowania, szczotki i artykuły ścierne, ściągacze do łożyska narzędzia skrawające (w tym m.in. wiertła, narzędzia do gwintowania takie jak narzynki, gwintowniki, otwornice oraz ich zestawy).

(111) 334029
(220) 2020 04 27
(210) 512923
(151) 2020 10 12
(441) 2020 06 08
(732) PAKPLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Orla (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PARZENICA Góralska Kraina WYRÓB MANUFAKTUROWY
(540)

(531) 06.01.01, 06.01.02, 25.01.15, 25.01.25, 26.13.25, 27.05.01,
27.05.02, 27.05.09, 27.05.10, 26.11.02, 26.11.08
(510), (511) 33 napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa).
(111) 334030
(220) 2020 04 28
(210) 512934
(151) 2020 10 12
(441) 2020 06 22
(732)	GREY WOLF PACHULSKI MAREK, Gołotczyzna (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DOMÓWKi
(540)

(591) brązowy
(531) 27.05.01, 29.01.07, 26.05.01, 26.11.01, 26.11.12, 26.01.01, 26.01.05
(510), (511) 25 odzież, obuwie: nakrycia głowy, bielizna, biustonosze,
bluzki, bluzy, body, bolerka, czapki, daszki do czapek, dresy, fartuchy,
garsonki, golfy, kamizelki, kapelusze, kaptury, kąpielówki, kostiumy
kąpielowe, kostiumy, koszule, koszulki, krawaty, kurtki, marynarki,
mundury, kombinezony, paski, piżamy, płaszcze, podkoszulki, poncha, pończochy, pulowery, rajstopy, rękawice, rękawiczki, skarpetki,
spodnie, spódnice, sukienki, suknie, swetry, szale, szaliki, szlafroki,
śpioszki dziecięce, topy, trykoty, t-shirty, tuniki, ubrania codzienne,
35 dekoracja wystaw sklepowych, organizacja targów w celach handlowych i reklamowych, doradztwo handlowe, sprzedaż hurtowa

i detaliczna oraz sprzedaż przez Internet wyrobów odzieżowych,
obuwniczych, pasmanteryjnych.

(111) 334031
(220) 2020 04 28
(210) 512940
(151) 2020 10 12
(441) 2020 06 08
(732) SMP AGRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) +INSERT
(540)

(591) biały, jasnozielony
(531) 26.04.02, 26.04.05, 26.04.18, 24.17.05, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.12
(510), (511) 1 adiuwanty, nieprzeznaczone do celów medycznych lub
weterynaryjnych, środki chemiczne dla ogrodnictwa, z wyjątkiem
fungicydów, herbicydów, insektycydów oraz środków przeciw pasożytom, środki chemiczne dla rolnictwa z wyjątkiem fungicydów,
herbicydów, insektycydów oraz środków przeciw pasożytom, 5 pestycydy.
(111) 334032
(220) 2020 04 28
(210) 512941
(151) 2020 10 12
(441) 2020 06 08
(732) SMP AGRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) smp
(540)

(591) szary, zielony
(531) 01.15.15, 05.03.11, 05.03.13, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 1 adiuwanty, nieprzeznaczone do celów medycznych lub
weterynaryjnych, środki chemiczne dla ogrodnictwa, z wyjątkiem
fungicydów, herbicydów, insektycydów oraz środków przeciw pasożytom, środki chemiczne dla rolnictwa z wyjątkiem fungicydów,
herbicydów, insektycydów oraz środków przeciw pasożytom, 4 oleje
zwilżające, 5 pestycydy.
(111) 334033
(220) 2020 04 28
(210) 512944
(151) 2020 10 12
(441) 2020 06 15
(732)	GÓRZ MARIAN PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO
HANDLOWO-USŁUGOWE BALSER, Wróblówka (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BALSER
(540)

(591) pomarańczowy, czarny, biały
(531) 08.03.08, 08.03.12, 09.07.01, 09.07.25, 27.05.01, 27.05.02,
27.05.17, 27.05.24, 29.01.13
(510), (511) 29 nabiał i substytuty nabiału.
(111) 334034
(220) 2020 04 28
(210) 512945
(151) 2020 10 12
(441) 2020 06 15
(732)	GÓRZ MARIAN PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO
HANDLOWO-USŁUGOWE BALSER, Wróblówka (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Chcesz dobrego sera? Kupuj u Balsera!
(510), (511) 29 nabiał i substytuty nabiału.
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(111) 334035
(220) 2020 04 28
(210) 512947
(151) 2020 10 27
(441) 2020 07 13
(732)	HSG SUN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	HSG Sun
(540)

(591) żółty, granatowy
(531) 26.03.04, 26.04.03, 26.04.09, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.02, 29.01.04
(510), (511) 7 generatory wytwarzające energię elektryczną z energii
słonecznej, przenośne generatory energii elektrycznej, aparatura
do dostarczania energii [generatory], instalacje hydroelektryczne wytwarzające energię elektryczną [hydroelektrownie], generatory elektryczne korzystające z energii geotermalnej, 9 konwertery energii elektrycznej, liczniki energii elektrycznej, akumulatory energii
fotowoltaicznej, urządzenia do regulacji energii, aparatura do kondycjonowania energii, urządzenia energetyczne sieci zasilających, urządzenia do sterowania energią elektryczną, urządzenia do regulacji energii elektrycznej, urządzenia do pomiaru energii elektrycznej, przyrządy
do pomiaru energii elektrycznej, urządzenia do magazynowania energii elektrycznej, urządzenia do pomiaru energii cieplnej, panele do rozdziału energii elektrycznej, regulatory napięcia do energii elektrycznej,
maszyny do rozprowadzania energii elektrycznej, urządzenia do poprawy efektywności energetycznej, fotowoltaiczne urządzenia i instalacje
do wytwarzania energii elektrycznej z energii słonecznej, liczniki energii elektrycznej wykorzystujące częstotliwość radiową, kolektory słoneczne do wytwarzania energii elektrycznej, przemienniki [inwertory]
do dostaw energii elektrycznej, ogniwa słoneczne do wytwarzania
energii elektrycznej, elektryczne urządzenia sterownicze do zarządzania energią, panele słoneczne do wytwarzania energii elektrycznej,
urządzenia fotowoltaiczne do wytwarzania energii elektrycznej, urządzenia do monitorowania zużycia energii elektrycznej, przenośne panele słoneczne do wytwarzania energii elektrycznej, urządzenia do nieprzerywalnego zasilania energii [zasilacze UPS], aparatura i urządzenia
do przewodzenia energii elektrycznej, aparatura i urządzenia do przełączania energii elektrycznej, aparatura i urządzenia do przekształcania
energii elektrycznej, urządzenia i przyrządy do gromadzenia energii
elektrycznej, urządzenia i przyrządy do regulacji dystrybucji energii
elektrycznej, urządzenia i przyrządy do przekształcania użycia energii
elektrycznej, urządzenia i przyrządy do sterowania dystrybucją energii
elektrycznej, urządzenia i przyrządy do prowadzenia dystrybucji energii elektrycznej, urządzenia i przyrządy do regulacji użycia energii elektrycznej, urządzenia i przyrządy do kontrolowania użycia energii elektrycznej, urządzenia i przyrządy do przekształcania dystrybucji energii
elektrycznej, urządzenia i przyrządy do przełączania dystrybucji energii
elektrycznej, instalacje fotowoltaiczne do wytwarzania energii elektrycznej [elektrownie fotowoltaiczne], aparatura i urządzenia do sterowania przepływu energii elektrycznej, urządzenia fotowoltaiczne
do przekształcania promieniowania słonecznego na energię elektryczną, urządzenia i przyrządy do przełączania korzystania z energii elektrycznej, aparatura i urządzenia do gromadzenia i przechowywania
energii elektrycznej, urządzenia do pomiaru, monitorowania i analizowania zużycia energii elektrycznej, urządzenia i przyrządy do przekazu
energii elektrycznej do jej użytkowania, urządzenia naukowe i laboratoryjne do obróbki za pomocą energii elektrycznej, falowniki fotowoltaiczne, moduły fotowoltaiczne, fotowoltaiczne moduły słoneczne, kalibrowane referencyjne ogniwa fotowoltaiczne, komórki fotowoltaiczne,
11 lampy na energię słoneczną, urządzenia do magazynowania energii
cieplnej [energii słonecznej] do ogrzewania, urządzenia wentylacyjne
zasilane energią słoneczną, kolektory energii słonecznej do ogrzewania, pompy ciepła do przetwarzania energii, instalacje grzewcze zasilane energią słoneczną, aparatura grzewcza na energię słoneczną, urządzenia grzewcze zasilane energią słoneczną, instalacje grzewcze
na energię słoneczną, podgrzewacze wody na energię słoneczną, urządzenia magazynujące energię słoneczną do celów grzewczych, 35 usługi porównywania cen energii, pozyskiwanie kontraktów dotyczących
dostaw energii, usługi agencji importowo-eksportowych w dziedzinie
energii, usługi w zakresie rozliczeń świadczone w sektorze energetycznym, pomoc i doradztwo w zakresie zarządzania biznesowego przed-
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siębiorstwami w sektorze energetycznym, śledzenie i monitorowanie
zużycia energii na rzecz innych osób do celów badania sprawozdań finansowych, badania projektów dotyczących działalności gospodarczej,
zarządzanie działalnością gospodarczą w zakresie projektów budowlanych, 36 konsultacje finansowe w sektorze energetyki, konsultacje dotyczące finansowania projektów energetycznych, agencje pobierające
opłaty za gaz lub energię elektryczną, pośrednictwo w zakresie inwestycji finansowych w firmy energetyczne, agencje pobierające opłaty
z tytułu korzystania z energii elektrycznej, finansowanie projektów,
usługi finansowania projektów, finansowanie projektów budowlanych,
finansowanie projektów rozwojowych, organizowanie finansowania
projektów budowlanych, sporządzanie raportów finansowych w zakresie projektów budowlanych, usługi doradztwa związane z finansowaniem robót budowlanych oraz projektów z zakresu infrastruktury, 37
instalacja systemów energii wodnej, instalacja systemów energii wiatrowej, demontaż energetycznych linii przesyłowych, instalowanie systemów zasilanych energią słoneczną, budowa instalacji wykorzystujących energię geotermiczną, instalacja urządzeń do oszczędzania
energii, instalacja urządzeń do wytwarzania energii, naprawa lub konserwacja generatorów energii elektrycznej, konserwacja i naprawa instalacji energii słonecznej, naprawa instalacji do zaopatrzenia w energię, naprawa i konserwacja generatorów energii elektrycznej, serwis
urządzeń i instalacji do wytwarzania energii, naprawa urządzeń i instalacji do wytwarzania energii, konserwacja urządzeń i instalacji do wytwarzania energii, naprawa i konserwacja instalacji do wytwarzania
energii, konserwacja i naprawa instalacji grzewczych zasilanych energią
słoneczną, naprawa instalacji, urządzeń i maszyn do produkcji energii,
udzielanie informacji związanych z naprawą lub konserwacją generatorów energii, instalacja systemów paneli słonecznych zasilanych energią
słoneczną w budynkach mieszkalnych, instalacja systemów paneli słonecznych zasilanych energią słoneczną w budynkach niemieszkalnych,
konserwacja, serwis i naprawa urządzeń i instalacji do wytwarzania
energii, serwis w sytuacjach awaryjnych urządzeń do zaopatrzenia
w energię elektryczną, naprawa lub konserwacja maszyn i urządzeń
do dystrybucji lub kontroli energii, montaż i konserwacja instalacji fotowoltaicznych, instalacja ogniw i modułów fotowoltaicznych, konserwacja, naprawa i odnowa urządzeń i instalacji fotowoltaicznych, usługi
nadzoru budowlanego w zakresie projektów budowlanych, 39 dystrybucja energii, magazynowanie energii elektrycznej, dystrybucja energii
elektrycznej, transmisja energii elektrycznej, dostarczanie energii elektrycznej, dostawa energii elektrycznej, dystrybucja energii odnawialnej,
dostawa i dystrybucja energii, przechowywanie energii i paliw, dostawa
i dystrybucja energii elektrycznej, dystrybucja energii elektrycznej
za pośrednictwem kabli, dystrybucja energii elektrycznej za pośrednictwem przewodów, dystrybucja energii elektrycznej do gospodarstw
domowych, usługi doradztwa związane z dystrybucją energii elektrycznej, dystrybucja energii do ogrzewania i chłodzenia budynków, usługi
informacyjne i doradcze w związku z dystrybucją energii, 40 wytwarzanie energii, usługi wytwarzania energii, wytwarzanie energii elektrycznej, wytwarzanie energii elektrycznej z energii geotermalnej, wytwarzanie energii elektrycznej z energii fal, produkcja energii
hydroelektrycznej, wytwarzanie energii elektrycznej z energii wiatru,
wypożyczanie sprzętu wytwarzającego energię, produkcja energii
przez elektrownie, wytwarzanie elektryczności z energii słonecznej,
wynajem sprzętu do wytwarzania energii elektrycznej, wytwarzanie
energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych, usługi informacyjne i doradcze związane z wytwarzaniem energii elektrycznej z energii fal, usługi doradcze związane z wytwarzaniem energii elektrycznej, wytwarzanie energii elektrycznej wykorzystujące sekwestrację dwutlenku węgla,
przygotowywanie obwodów elektronicznych przez powierzchniowe
kształtowanie energii, wynajem sprzętu do obróbki i przekształcania
materiałów, do wytwarzania energii i do produkcji na zamówienie, 42
audyt energetyczny, badania w dziedzinie energii, certyfikowanie wydajności energetycznej budynków, doradztwo w zakresie oszczędności
energii, usługi doradcze dotyczące zużycia energii, programowanie
oprogramowania do zarządzania energią, programowanie komputerowe dla branży energetycznej, profesjonalne doradztwo związane z zachowaniem energii, wynajem liczników do rejestrowania zużycia energii, projektowanie i opracowywanie sieci dystrybucji energii, usługi
doradcze związane z wydajnością energetyczną, usługi inżynieryjne
w dziedzinie technologii energetycznej, rejestrowanie danych dotyczących zużycia energii w budynkach, wynajem obciążnic do testowania
źródeł energii elektrycznej, projektowanie i opracowywanie oprogramowania do zarządzania energią, opracowywanie systemów do zarządzania energią i prądem, usługi doradztwa technologicznego w dzie-
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dzinie generowania energii alternatywnych, usługi inżynieryjne
związane z systemami zaopatrzenia w energię, projektowanie i opracowywanie systemów do wytwarzania energii regeneracyjnej, doradztwo technologiczne w zakresie produkcji i używania energii, udzielanie
porad technicznych związanych ze środkami oszczędności energii, profesjonalne doradztwo w zakresie wydajności energetycznej w budynkach, usługi inżynieryjne w dziedzinie energii elektrycznej i produkcji
gazu ziemnego, porady techniczne związane z działaniami mającymi
na celu oszczędzanie energii, analizy technologiczne związane z zapotrzebowaniem na energię i prąd osób trzecich, projektowanie i opracowywanie oprogramowania do sterowania, regulacji i monitorowania
systemów energii słonecznej, prowadzenie badań i opracowywanie
projektów technicznych, związane z wykorzystywaniem naturalnych
źródeł energii, doradztwo związane z usługami technologicznymi
w dziedzinie zaopatrzenia w prąd i energię, udzielanie informacji związanych z badaniami i opracowaniami projektów technicznych dotyczących wykorzystywania naturalnych źródeł energii, sporządzanie projektów i opracowywanie systemów fotowoltaicznych, doradztwo
projektowe, projektowanie architektoniczne, projektowanie budowlane, projektowanie konstrukcji, konstrukcyjne (projektowanie-), usługi
projektowania, opracowywanie projektów budowlanych, opracowywanie projektów technicznych, badania projektów inżynieryjnych,
opracowywanie projektów technicznych do projektów budowlanych,
planowanie projektów technicznych, technologiczne badania projektowe, projektowanie analiz wykonalności w zakresie projektów, sporządzanie raportów projektowych, projektowanie systemów elektronicznych, badania dotyczące projektowania, projektowanie systemów
elektrycznych, usługi projektowania architektonicznego, projektowanie i opracowywanie sieci, projektowanie ramowych konstrukcji przestrzennych, usługi w zakresie projektowania, usługi projektowe związane z nieruchomościami, usługi w zakresie projektowania budynków,
doradztwo w zakresie projektów technologicznych, usługi doradcze
w zakresie projektowania, usługi w zakresie projektowania technicznego, usługi konsultacyjne w zakresie projektowania, usługi technologiczne w zakresie projektowania, projektowanie i planowanie techniczne
elektrowni, doradztwo techniczne związane z projektowaniem, oceny
techniczne związane z projektowaniem, opracowanie projektów technicznych w dziedzinie budownictwa, planowanie projektów technicznych w dziedzinie inżynierii, usługi inżynieryjne w zakresie projektowania konstrukcji, usługi w zakresie przemysłowego projektowania
technicznego, analiza i ocena dotycząca projektowania produktów,
usługi projektowania technicznego związane z elektrowniami, doradztwo w zakresie projektów architektonicznych i budowlanych, usługi architektoniczne w zakresie projektowania budynków przemysłowych,
usługi inżynieryjne w zakresie projektowania systemów elektronicznych, usługi w zakresie wspomaganego komputerem projektowania
technicznego, usługi naukowe i projektowanie w tym zakresie, projektowanie i planowanie techniczne instalacji do ogrzewania, usługi projektowania technicznego związane z instalacjami do ogrzewania, projektowanie działań zaradczych w celu usunięcia wad w konstrukcjach,
usługi projektowania technicznego związane z urządzeniami i instalacjami sanitarnymi, usługi projektowania technicznego związane z urządzeniami i instalacjami do chłodzenia.

(111) 334036
(220) 2020 04 28
(210) 512949
(151) 2020 10 12
(441) 2020 06 15
(732) ZAWADKA MARCIN SYNERGON, Bydgoszcz (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Maja
(540)

(591) pomarańczowy, czerwony, biały, niebieski, błękitny
(531) 01.15.01, 08.01.25, 09.01.10, 27.05.01, 27.05.17, 29.01.14
(510), (511) 32 lemoniada, napoje bezalkoholowe, napoje izotoniczne, napoje na bazie owoców lub warzyw, owoce( bezalkoholowe
napoje z soków), owocowe nektary. bezalkoholowe, soki, soki wa-

rzywne [napoje], sorbety [napoje], syropy do napojów, woda [napoje], woda gazowana, woda gazowana [preparaty do produkcji], woda
mineralna [napoje].

(111) 334037
(220) 2020 04 28
(210) 512951
(151) 2020 10 09
(441) 2020 06 29
(732) BIOFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Poznań (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Ketoflix
(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) 334038
(220) 2020 04 28
(151) 2020 10 12
(441) 2020 06 15
(732) SZYMANIEC JUSTYNA, Jankówko (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	ABC PRZYCZEPY
(540)

(210) 512957

(591) czerwony, ciemnoniebieski
(531) 26.11.01, 26.11.08, 26.13.25, 29.01.12, 27.05.01
(510), (511) 12 przyczepy.
(111) 334039
(220) 2020 04 28
(210) 512966
(151) 2020 10 14
(441) 2020 06 01
(732) PRIVATE LABEL TISSUE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rawa Mazowiecka (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MY mask
(540)

(531) 26.01.01, 26.01.05, 26.01.18, 27.05.01
(510), (511) 3 maski kosmetyczne, 9 ochronne (maski-), 10 maski sanitarne do celów medycznych, maski stosowane przez personel medyczny, maski terapeutyczne na twarz.
(111) 334040
(220) 2020 04 28
(210) 512967
(151) 2020 10 12
(441) 2020 06 15
(732)	GRUPA TENSE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	GRUPATENSE
(540)

(591) niebieski, ciemnoniebieski
(531) 26.01.10, 26.03.23, 26.11.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi marketingowe, marketing internetowy, optymalizacja dla wyszukiwarek internetowych, usługi marketingowe za pośrednictwem wyszukiwarek internetowych, reklama, w szczególności
reklama w wyszukiwarkach internetowych, usługi w zakresie pozycjonowania marki, pisanie tekstów reklamowych do celów reklamowych i promocyjnych, doradztwo marketingowe w zakresie mediów
społecznościowych, usługi zarządzania społecznością on-line, usługi
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reklamowe i marketingowe świadczone za pomocą mediów społecznościowych, 42 tworzenie stron internetowych, usługi informatyczne.

(111) 334041
(220) 2019 07 09
(210) 502044
(151) 2020 10 12
(441) 2020 03 02
(732) DROSED SPÓŁKA AKCYJNA, Siedlce (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Kurczak karmiony paszą BEZ GMO POTWIERDZONE przez
ekspertów JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ SYSTEMY JAKOŚCI
ŻYWNOŚCI CENTRUM JAKOŚCI AGROEKO
(540)

(591) jasnozielony, zielony, czarny
(531) 05.03.11, 27.05.01, 24.17.20, 29.01.13
(510), (511) 29 mięso, ryby, drób, dziczyzna, wyroby z mięsa, ryb, drobiu, dziczyzny, ekstrakty mięsne, konserwowane, mrożone, suszone,
wyroby garmażeryjne na bazie mięsa, ryb, drobiu, dziczyzny, dania
gotowe z mięsa, wędliny, konserwy mięsne, jaja, 31 żywe zwierzęta,
karma dla zwierząt.
(111) 334042
(220) 2019 07 10
(210) 502075
(151) 2020 10 12
(441) 2020 03 02
(732)	GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice (PL)
(540) (znak słowny)
(540) SundovitD
(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) 334043
(220) 2019 07 10
(151) 2020 10 13
(441) 2020 01 20
(732) CARITAS POLSKA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) uratuję cię
(540)

(210) 502091

(591) czerwony
(531) 02.07.12, 02.01.23, 02.03.16, 02.05.23, 27.05.01, 02.09.01,
21.01.16, 29.01.01
(510), (511) 4 świece, świece woskowe, świeczki, świece kuliste, świece kościelne, znicze, olejowe wkłady do zniczy, parafinowe wkłady
do zniczy, 5 apteczki pierwszej pomocy (wyposażenie), żywność
dietetyczna przystosowana do celów medycznych, żywność dla
niemowląt, 6 figurki, statuetki z metali nieszlachetnych, skarbonki
metalowe, puszki (naczynia) blaszane, puszki do kwestowania, puszki do konserw metalowe, puszki, plakietki pamiątkowe metalowe, 9
publikacje w formie elektronicznej, magnetyczne i optyczne nośniki
z nagraniami audio i wideo, filmy z nagraniami audiowizualnymi, kar-
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ty magnetyczne, telefoniczne, płatnicze, elektroniczne (publikacje-)
[moduły ładowalne], 16 papier i karton, wyroby z tych materiałów
nie ujęte w innych klasach, plakaty, kalendarze, znaczki pocztowe,
dzienniki, czasopisma, książki, papeteria, długopisy, pióra, ołówki, artykuły piśmienne, torby i woreczki do pakowania z tworzyw sztucznych, materiały drukowane, materiały szkoleniowe i instruktażowe,
zeszyty, notatniki, druki, druki akcydensowe, publikacje, publikacje
drukowane, piórniki, pióra wieczne, 18 torby na zakupy, zwłaszcza
z tkanin, parasole, smycze, plecaki, 20 plakietki pamiątkowe niemetalowe, 21 wyroby ze szkła, fajansu i porcelany, skarbonki niemetalowe, 25 obuwie, odzież, koszulki, nakrycia głowy, zwłaszcza chustki
i apaszki, czapki, kurtki, bluzy, 35 reklama, promocja, reklama: prasowa, radiowa, telewizyjna korespondencyjna, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, organizowanie kampanii w mediach,
reklama (rozpowszechnianie materiałów-) [ulotki, prospekty, druki,
próbki], plakaty, naklejki, gadżety reklamowe: zwłaszcza smycze,
kubki, maskotki, flagi, długopisy, rozprowadzanie towarów i produktów, banery, roll-up’y, maskotki i balony do reklamy, organizowanie
i prowadzenie baz danych o wolontariatach i odbiorcach ich pomocy, usługi promocji wolontariatu i pracy społecznej, 36 organizacja
zbiórek, organizowanie zbiórek pieniężnych i rzeczowych, organizowanie zbiórek funduszy dla osób trzecich i funduszy na cele
dobroczynne, 41 kształcenie katolickich pracowników socjalnych,
nauczanie, nauczanie i organizowanie szkoleń z zakresu udzielania
pierwszej pomocy, organizowanie i prowadzenie akcji oświatowo-zdrowotnych, organizowanie i prowadzenie konkursów, happeningów, warsztatów, festynów, pogadanek dla celów edukacyjno-rozrywkowych, organizowanie letniego i zimowego wypoczynku dzieci
i młodzieży, publikowanie tekstów innych niż reklamowe, produkcja
filmów i programów oświatowych, mikro-wydawnictwa, organizowanie warsztatów artystycznych, kształcenie praktyczne (pokazy),
organizowanie zlotów, rajdów, centra szkoleniowe, usługi szkolenia
dla: wolontariuszy i organizacji korzystających z ich pomocy, przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz kadr nowopowstających
ośrodków wolontariatu, organizowanie zebrań wolontariuszy, centra
wolontariatowe, działalność wydawnicza.

(111) 334044
(220) 2019 07 10
(151) 2020 10 12
(441) 2020 03 02
(732) OSDW AZYMUT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WIELKIE LITERY.pl
(540)

(210) 502093

(591) biały, czarny, niebieski
(531) 27.05.01, 02.09.04, 29.01.13
(510), (511) 16 materiały drukowane, dzienniki, czasopisma, gazety,
publikacje drukowane, książki, 35 usługi reklamowe i promocyjne
prowadzone także za pośrednictwem Internetu, publikacja tekstów
reklamowych i promocyjnych, także za pośrednictwem Internetu.
(111) 334045
(220) 2019 07 10
(210) 502094
(151) 2020 10 12
(441) 2020 03 02
(732) OSDW AZYMUT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Wielkie Litery
(510), (511) 16 materiały drukowane, dzienniki, czasopisma, gazety,
publikacje drukowane, książki, 35 usługi reklamowe i promocyjne
prowadzone także za pośrednictwem Internetu, publikacja tekstów
reklamowych i promocyjnych, także za pośrednictwem Internetu.
(111) 334046
(220) 2019 07 10
(151) 2020 10 12
(441) 2020 03 02
(732) VERCO SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)

(210) 502098
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(540) (znak słowno-graficzny)
(540) METYL FOLIC-B12+CHOLINE
(540)

(591) bordowy
(531) 26.01.01, 26.01.18, 29.01.01, 29.01.11, 27.05.01
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne, preparaty do celów medycznych, suplementy diety i żywność do celów medycznych, witaminy dla kobiet w ciąży.
(111) 334047
(220) 2019 07 10
(210) 502099
(151) 2020 10 12
(441) 2020 03 02
(732) FOODCARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zabierzów (PL)
(540) (znak słowny)
(540) 4MOVE PURE MAGIC
(510), (511) 32 esencje do produkcji napojów, lemoniady, lemoniady
w proszku, napoje bezalkoholowe, napoje musujące, napoje musujące w proszku, nektary owocowe, pastylki do napojów musujących,
proszki do napojów musujących, produkty w proszku do wytwarzania napojów energetycznych, wzmacniających i wzbogaconych
mikroelementami, napoje i soki owocowe, soki warzywne, sorbety
(napoje), syropy do napojów, wody mineralne i gazowane, napoje
izotoniczne i energetyczne.
(111) 334048
(220) 2019 07 10
(210) 502101
(151) 2020 10 12
(441) 2020 03 02
(732) FOODCARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zabierzów (PL)
(540) (znak słowny)
(540) FRUGO MAGIC
(510), (511) 30 żelki, 32 esencje do produkcji napojów, lemoniady,
lemoniady w proszku, napoje bezalkoholowe, napoje musujące, napoje musujące w proszku, nektary owocowe, pastylki do napojów
musujących, proszki do napojów musujących, produkty w proszku
do wytwarzania napojów energetycznych, wzmacniających i wzbogaconych mikroelementami, napoje i soki owocowe, soki warzywne,
sorbety (napoje), syropy do napojów, wody mineralne i gazowane,
napoje izotoniczne i energetyczne.
(111) 334049
(220) 2019 07 11
(210) 502139
(151) 2020 10 12
(441) 2020 03 02
(732) PFEIFER & LANGEN GmbH & Co.KG, Kolonia (DE)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DIAMANT BIO CUKIER TRZCINOWY 100% Z NATURY
(540)

(591) brązowy, niebieski, czerwony, zielony, szary, biały
(531) 27.05.01, 05.03.11, 05.11.13, 29.01.15
(510), (511) 30 cukier.

(111) 334050
(220) 2019 07 11
(210) 502141
(151) 2020 10 12
(441) 2020 03 02
(732) CHM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Lewickie (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CHARSPINE
system
OCT
Occipito-Cervico-Thoracic
Stabilization System
(540)

(531) 27.05.01, 26.04.02, 26.04.18
(510), (511) 10 aparatura i instrumenty medyczne i chirurgiczne.
(111) 334051
(220) 2019 07 11
(210) 502156
(151) 2020 10 12
(441) 2020 03 02
(732) MIELNICKI MIROSŁAW ZAKŁAD OSUSZANIA
I ZABEZPIECZENIA PRZECIWWILGOCIOWEGO ELEKTROOSMOZA II,
Rzeszów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	ELEKTROOSMOZA
(540)

(591) granatowy, niebieski, biały, błękitny
(531) 26.04.01, 26.04.03, 26.04.05, 26.03.23, 29.01.14, 27.05.01
(510), (511) 11 urządzenia elektroniczne do osuszania, odsalania i odgrzybiania metodą elektroosmozy bezprzewodowej zawilgoconych
ścian budynków, 35 usługi sprzedaży hurtowej, detalicznej, wysyłkowej oraz za pośrednictwem Internetu (sprzedaż on-line) towarów
obejmujących: urządzenia elektroniczne do osuszania, odsalania
i odgrzybiania metodą elektroosmozy bezprzewodowej zawilgoconych ścian budynków, organizowanie wystaw w celach handlowych
lub reklamowych, prezentowanie produktów w mediach dla celów
sprzedaży detalicznej i hurtowej towarów obejmujących: urządzenia elektroniczne do osuszania, odsalania i odgrzybiania metodą
elektroosmozy bezprzewodowej zawilgoconych ścian budynków
oraz świadczonych usług związanych z zabezpieczaniem budynków
przed wilgocią i izolowaniem ścian wewnętrznych i zewnętrznych
budynków, reklama, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej,
organizowanie wystaw w celach handlowych lub reklamowych, 37
usługi związane z zabezpieczeniem budynków przed wilgocią polegające na osuszaniu i odsalaniu ich przegród budowlanych metodą
elektroosmozy bezprzewodowej, usługi odgrzybienia zawilgoconych ścian budynków.
(111) 334052
(220) 2019 07 11
(151) 2020 10 14
(441) 2020 06 15
(732) WOREK RADOSŁAW JAKUB PASJA Z PIECA,
Kędzierzyn-Koźle (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FOOD TRUCK PASJA Z PIECA
(540)

(531) 26.11.09, 26.11.12, 26.03.23, 27.05.01
(510), (511) 30 pizza.

(210) 502159
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(111) 334053
(220) 2019 07 11
(210) 502163
(151) 2020 10 12
(441) 2020 03 02
(732)	HAJDUK SYLWESTER LEMTECH PRODUKCJA
I SPRZEDAŻ MASZYN ROLNICZYCH, Wojciechów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LEMTECH Producent maszyn rolniczych
(540)

(591) czerwony, czarny, biały
(531) 03.04.07, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 7 maszyny rolnicze, 35 prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, promocja sprzedaży dla osób
trzecich.
(111) 334054
(220) 2019 07 11
(151) 2020 10 16
(441) 2020 06 15
(732) PRO PRODUKCJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bielsko-Biała (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PRO
(540)

(210) 502169

(531) 27.05.01, 26.04.12
(510), (511) 1 materiały klejące do celów przemysłowych, kleje do celów przemysłowych, kleje do płytek ściennych, kleje do tapet, preparaty do klejenia, preparaty do gruntowania, silikony, 2 emalie, emalie
do malowania, 3 kamień polerski, papier jako materiały ścierne, materiały ścierne, papier polerujący, papier ścierny, 6 drabiny metalowe,
kątowniki metalowe, klamry metalowe, klucze, kółka metalowe
do kluczy, konstrukcje przenośne metalowe, narożniki metalowe
w budownictwie, skrzynki do narzędzi z metalu, nity metalowe, opaski
zaciskowe metalowe do łączenia rur, pierścienie metalowe, metalowe
zamknięcia do pojemników, metalowe złączki do rur, rusztowania metalowe, skrzynki na narzędzia metalowe, stemple metalowe, podpory
metalowe, stopnie metalowe, metalowe stopnie do drabiny, wsporniki
metalowe do budownictwa, zaciski metalowe, metalowe zaciski
do kabli, metalowe zaciski do rur, opaski metalowe do zamocowania
kabli, opaski metalowe do zamocowania rur, haki metalowe do zamocowania kabli, haki metalowe do zamocowania kabli, obejmy metalowe do zamocowania rur, kastry metalowe do mieszania zaprawy murarskiej, metalowe złączki rur, 7 narzędzia i przyrządy ręczne
o napędzie innym niż ręczny, alternatory jako generatory prądu przemiennego, aparaty do skrawania, mieszarki do betonu, brzeszczoty pił
jako części maszyn, palniki gazowe do cięcia, reduktory ciśnienia jako
części maszyn, zawory ciśnienia jako części maszyn, elektryczne maszyny i urządzenia do czyszczenia, urządzenia do czyszczenia parowe,
urządzenia do czyszczenia pod wysokim ciśnieniem, dławnice jako
części maszyn, dłuta jako przecinaki do maszyn, dłutownice, elektrody
do urządzeń spawalniczych, filtry jako części maszyn lub silników, frezarki, froterki do parkietów elektryczne, galwanizacyjne maszyny, galwanizacyjne urządzenia, generatory elektryczności, generatory prądu, giętarki, gładziarki, gładziarki jako maszyny, głowice wiertnicze
jako części maszyn, grabie do zgrabiarek, maszyny do grawerowania,
gwinciarki do nakrętek, gwinciarki do śrub, maszyny do gwintowania,
silniki hydrauliczne, turbiny hydrauliczne, hydrauliczne urządzenia
do otwierania i zamykania drzwi jako części maszyn, imaki do narzędzi
jako części maszyn, kafary jako maszyny, kopaczki jako maszyny, kosiarki ogrodowe jako maszyny, kosze samowyładowcze mechaniczne,
kultywatory jako maszyny, lutlampy jako palniki do lutowania, przyrządy do lutowania gazowego, lutownice elektryczne, lutownice gazowe, urządzenia do malowania, maszyny do barwienia, membrany
do pomp, obrabiarki do metalu, mieszacze, mieszalniki, młotki jako
części maszyn, młoty dźwigniowe, młoty elektryczne, młoty mechaniczne, młoty pneumatyczne, młotowiertarki, instalacje do mycia pojazdów, myjki ciśnieniowe, narzędzia jako części maszyn, nitownice
jako maszyny, noże jako części maszyn, noże elektryczne, nożyce elektryczne, nożyczki elektryczne, obrabiarki, maszyny do obrębiania, roz-
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drabniarki do odpadków, urządzenia do zagęszczania odpadków, instalacje odpylające do czyszczenia, odśrodkowe pompy, opalarki,
ostrza jako części maszyn, ostrza do kosiarek, ostrzarki narzędziowe
jako maszyny, maszyny do ostrzenia, pilarki tarczowe, stoły do pił jako
części maszyn, piły jako maszyny, piły łańcuchowe, pistolety do malowania, elektryczne pistolety dozujące klej, pistolety pneumatyczne
do wytłaczania masy uszczelniającej, pneumatyczne urządzenia sterujące do maszyn i silników, podnośniki, łańcuchy do podnośników
jako części maszyn, podnośniki jako urządzenia, podnośniki jako windy, podnośniki pneumatyczne, podnośniki zębatkowe, podstawy jako
statywy maszyn, polerki jako maszyny i urządzenia elektryczne, pompy jako części maszyn lub silników, pompy jako maszyny, pompy do instalacji grzewczych, pompy na sprężone powietrze, samonastawne
pompy paliwowe, pompy powietrzne jako instalacje w warsztatach
samochodowych, pompy próżniowe jako maszyny, pompy zatapialne,
prasy jako maszyny do celów przemysłowych, szczotki do prądnic prądu stałego, prądnice prądu stałego, awaryjne agregaty prądotwórcze,
prowadnice do maszyn, próżniowe pompy jako maszyny, przebijaki
dziurkarek, przeciągarki jako ciągarki do metalu, przecinarki jako narzędzia mechaniczne, przecinarki łukowe, przeciwcierne łożyska
do maszyn, przenośniki jako maszyny, przenośniki pneumatyczne,
przycinarki, rampy załadunkowe, roboty jako maszyny, maszyny
do robót ziemnych, narzędzia rolnicze inne niż o napędzie ręcznym,
rozpylacze jako maszyny, rozpylacze do farb, aparaty do spawania gazowe, spawarki, spawarki elektryczne, spawarki łukowe, sprężarki jako
maszyny, sprężarki doładowujące, sprężyny jako części maszyn, mechanizmy sterowania hydraulicznego do maszyn i silników, mechanizmy sterownicze do maszyn i silników, stojany jako statory, stoły
do maszyn, strugarki, strugarki podłużne, suwnice pomostowe,
szczotki jako części maszyn, szczotki elektryczne, szczotki prądnic, szlifierki, świdry wiertnicze jako części maszyn, tarcze szlifierskie jako części maszyn, przenośniki taśmowe, tokarki jako narzędzia mechaniczne,
trzeparki elektryczne, turbosprężarki, ubijaki jako maszyny, maszyny
do ubijania, uchwyty jako części maszyn, uchwyty do ostrzy jako części maszyn, uchwyty wiertarskie jako części maszyn, ugniatarki mechaniczne, elektryczne urządzenia do lutowania, walcarki, wciągniki
jako części maszyn, wciągniki jako wielokrążki, wibratory jako maszyny do celów przemysłowych, wiertarki, wiertarki ręczne elektryczne,
wiertarki stołowe, wiertarki udarowe, wieszaki jako części maszyn, wilki do mięsa, wyciągi jako dźwigi, wycinarki szczelin, wytłaczarki, wytłaczarki jako walcarki deseniujące, urządzenia transportowe do załadunku i wyładunku, zgrabiarki, zgrzewarki do plastiku elektryczne
do pakowania, złącza jako części silników, maszyny do zszywania, 8
narzędzia i przyrządy sterowane ręcznie, narzędzia budowlane ręczne,
bagnety, narzędzia montażowe ręczne, bity, bijaki inne niż broń palna,
brzeszczoty pił jako części narzędzi, cęgi do cięcia drutu, cierne jako
tarcze szlifierskie z korundu, przyrządy do cięcia, cykliny ręczne jako
narzędzia, czerpaki, chochle jako narzędzia, diamenty szklarskie jako
części narzędzi ręcznych, drągi żelazne, dłuta do otworów gniazdowe
jako przysieki, dłuta kamieniarskie, dłuta wklęsłe jako żłobaki, dłuta
żłobkowe jako części narzędzi, dziurkacze jako narzędzia, dziurkacze
numerujące, dźwignie, frezy jako narzędzia, grabie jako narzędzia, grabie piaskowniki, grace, motyczki jako narzędzia ręczne, ubijaki
do gruntu jako narzędzia brukarskie, grzebienie, zgrzebła jako narzędzia ręczne, gwintownice jako narzędzia, gwintownice igłowe, gwintownice ramkowe pierścieniowe, klucze do gwintowników jako pokrętki, przedłużacze do korb do gwintowników, gwintowniki jako
narzędzia, pilniki igłowe, imadła, kamienie szlifierskie, kastety, kielnie,
packi metalowe, klucze nasadowe, klucze warsztatowe, klucze maszynowe stałe jako narzędzia, klucze maszynowe nastawne, kopaczki
ręczne jako narzędzia, koparki do rowów jako narzędzia, kosiarki ogrodowe ręczne jako narzędzia, kosy, pierścienie kos, kurki jako narzędzia
ręczne, lewarki uruchamiane ręcznie, łapki do wyciągania gwoździ
jako narzędzia, łomy, łopatki do ogrodnictwa, łopaty jako narzędzia,
łyżki, maczety, maczugi, pałki, masa uszczelniająca jako pistolety ręczne do wytłaczania, mieszadła, młotki jako narzędzia, młotki do groszkowania jako perliki, młotki drewniane jako przyrządy ręczne, młotki
kamieniarskie, młotki kamienne jako obuchy z wykonane kamienia,
młotki murarskie, młotki nitownicze jako narzędzia, młoty kowalskie
dwuręczne, motyki, napinacze drutu jako narzędzia ręczne, napinacze
drutu i taśm metalowych jako narzędzia ręczne, pasy do narzędzi jako
uchwyty, oprawy, narzędzia do wyciągania gwoździ, narzędzia o napędzie ręcznym, narzędzia ręczne do zdejmowania izolacji, nitownice
jako narzędzia ręczne, noże, noże ceramiczne, noże do czyszczenia
powierzchni ze zgorzeliny, noże kowalskie, noże myśliwskie, noże
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ogrodnicze do przycinania roślin, wyroby nożownicze, nożyce, nożyce
obrzeżne, nożyce ogrodnicze, nożycowe przyrządy ręczne, nożyczki,
obcęgi, wycinarki do obręczy jako narzędzia, narzędzia ręczne
do ogrodnictwa, oplatarki jako narzędzia, oprawki wiertarskie jako narzędzia, oprawki, gniazda rozwiertaków, osełki, oprawki do osełek,
oskardy, kilofy, ostrza jako przyrządy do ostrzenia, ostrza jako narzędzia, ostrza jako noże do strugów, ostrza nożyc, ostrzarki ręczne, osełki
do ostrzenia, paski do ostrzenia, przyrządy do ostrzenia, tarcze
do ostrzenia ręczne, ośniki, pace, perforatory jako narzędzia, piaskowniki jako grabie, pilniki jako narzędzia, pilśniarki jako narzędzia, piły
jako narzędzia, piły kabłąkowe, obudowy do pił ręcznych, oprawy
do pił ręcznych, piły wyrzynarki, piły tarczowe, pincety, pistolety jako
narzędzia ręczne, pistolety ręczne do wytłaczania masy uszczelniającej, pogrzebacze, ożogi, pompki ręczne, przebijaki jako gwoździkowe,
przebijaki jako narzędzia ręczne, przebijaki jako narzędzia, przecinacze, przecinaki jako narzędzia, przecinaki jako narzędzia jako dłuta,
przycinarki do rur jako narzędzia, przyrządy tnące jako narzędzia ręczne, punktaki jako narzędzia ręczne, rębaki jako noże, ręczne pompki,
rozwiertaki, przyrządy do cięcia rur, rylce rytownicze, małe kosy, scyzoryki, ściernice listkowe, sekatory, siekiery, siekiery wpustowe otworowe, sierpaki, sierpy, skrobaki jako narzędzia, skrzynki uciosowe jako
narzędzia, stal narzędziowa, stal ostrzowa, stemple jako narzędzia,
strugi, strugi kątniki, skrzynki narzędziowe, szafki narzędziowe, szczotki stalowe, szczypce okrągłe do zawijania, szczypce płaskie, szczypce,
kleszcze, szlifowanie, przyrządy do ścierania ręczne, szmergiel jako
tarcze ścierne szlifierskie, szpachle, łopatki jako narzędzia ręczne,
szpachelki, szpadle jako narzędzia, sztylety, śrubokręty, świdry, świdry
jako narzędzia, świdry ręczne do drewna, tarcze szlifierskie ręczne toczaki, tarcze tnące, tarniki, tarki jako narzędzia ręczne, taśmy do przeciągania przewodów elektrycznych jako narzędzia ręczne, toczaki, kamienie do ostrzenia jako narzędzia, toporki, torby narzędziowe,
siekierki, topory ciesielskie jako narzędzia, ubijaki jako narzędzia, ubijaki do gruntu jako narzędzia, lewarki do uruchamiania ręcznego, dłutka do uszczelniania, węgielnice jako narzędzia, widelce, widełki
do pielenia ręczne, widły, wiertarki piersiowe jako świdry korbowe,
wiertła, wiertła jako części narzędzi, wiertła jako narzędzia, wiertła
ręczne jako narzędzia, wybijaki, trzpienie, wyciągarki przewodów
ręczne, wycinarki jako narzędzia, wydłużarki jako narzędzia, narzędzia
do wytłaczania, koła z zapadek jako narzędzia, ręczne narzędzia
do niszczenia chwastów, urządzenia do cięcia rur, dłuta, dłuta kowalskie, przycinacze do drzew, szczepaki, narzędzia do szczepienia drzew,
gwintownice, kafary jako narzędzia, 9 urządzenia pomiarowe, przyrządy pomiarowe, narzędzia pomiarowe, przyrządy do rejestrowania odległości, przyrządy niwelacyjne, elektryczne urządzenia pomiarowe,
instrumenty pomiarowe, aparatura do pomiarów precyzyjnych, ciężarki do pionów, poziomnice, poziomnice rtęciowe, odległościomierze, kątomierze miernicze, linijki miernicze, linki do pionów, miarki
miernicze, mierniki jako przyrządy pomiarowe, miarki ciesielskie, miary, taśmy miernicze, mikrometry, mikrometry do sprawdzania, mikrometry warsztatowe, dalmierze, drogomierze, wskaźniki nachylenia,
łaty do niwelacji, tyczki do niwelacji, przyrządy do niwelacji, niwelatory, niwelatory [poziomnice, przyrządy do ustalania linii poziomej],
przyrządy do ustalania linii, przyrządy do pomiaru odległości, pochyłomierze, urządzenia do pomiaru odległości, lasery nie do celów medycznych, lasery pomiarowe, przyrządy miernicze, urządzenia do pomiarów precyzyjnych, stoliki miernicze jako przyrządy geodezyjne,
suwaki logarytmiczne, suwmiarki, przyrządy i instrumenty geodezyjne, teodolity, śruby mikrometryczne do instrumentów optycznych,
statywy do aparatów fotograficznych, trójnogi do aparatów fotograficznych, lutownice elektryczne, odzież ochronna, ochronna odzież
robocza, odzież robocza olejoodporna, odzież robocza ognioodporna, odzież robocza odporna na wysoką temperaturę, odzież ochronna
wodoodporna, odzież chroniąca przed wypadkami, napromieniowaniem i ogniem, buty ochronne, rękawice ochronne, okulary ochronne,
maski ochronne, osłony zabezpieczające twarze robotników, ochraniacze przed udarem napięciowym, okulary przeciwoślepieniowe,
obuwie zabezpieczające przed wypadkami, promieniowaniem
i ogniem, gaśnice, okulary przeciwsłoneczne, osłony przeciwodblaskowe, pasy bezpieczeństwa, pasy ratunkowe, urządzenia do ochrony
osobistej przed wypadkami, słuchawki na uszy, siatki bezpieczeństwa,
siatki ratunkowe, siatki zabezpieczające przed wypadkami, wysokościomierze, wzorniki jako przyrządy pomiarowe, aparaty radiowe, odbiorniki radiowe, 11 dozowniki środków odkażających w toaletach,
lampiony, lampki elektryczne na choinkę, abażury do lamp, klosze
do lamp, osłony do lamp, palniki do lamp, reflektory do lamp, rury

do lamp, szkła do lamp, zawieszenia do lamp, lampy bezpieczeństwa,
latarki, latarki kieszonkowe, latarnie oświetleniowe, latarnie weneckie,
lampy oświetleniowe, urządzenia bezpieczeństwa do oświetlenia,
urządzenia i instalacje do oświetlenia, żarówki oświetleniowe, 16 kreda do znakowania, ołówki, taśma klejąca, dozowniki taśmy przylepnej,
zszywacze, 17 rękawice izolacyjne, taśmy izolacyjne, węże do podlewania, uszczelki do połączeń, 18 torby na kółkach, torby na narzędzia,
skórzane torby na narzędzia, 20 krzyżyki do glazury, kliny do glazury,
21 rękawice ogrodnicze, 35 prowadzenie sklepu, hurtowni z artykułami przemysłowymi, ze sprzętem i z narzędziami technicznymi,
ze sprzętem i z narzędziami budowlanymi, ze sprzętem i z narzędziami
dla majsterkowiczów, reklama, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, sprzedaż dla osób trzecich, usługi zaopatrzenie osób trzecich zakupy produktów i usług dla innych przedsiębiorstw.

(111) 334055
(220) 2019 07 12
(210) 502174
(151) 2020 10 13
(441) 2020 03 02
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE VET-AGRO
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FIPRex DUO
(540)

(591) czerwony, jasnozielony, biały
(531) 03.01.08, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 5 preparaty weterynaryjne, biocydy.
(111) 334056
(220) 2019 07 12
(210) 502188
(151) 2020 10 09
(441) 2020 02 10
(732) KRAWCZYK MARCIN DEPARTAMENTUZBROJENIA.PL,
Małopole (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DEPARTAMENT UZBROJENIA
(540)

(591) ciemnozielony, czarny
(531) 01.01.02, 01.01.10, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 13 amunicja, broń palna, broń myśliwska, pistolety,
strzelby, futerały na broń, 41 szkolenia techniczne w zakresie bezpieczeństwa.
(111) 334057
(220) 2019 07 12
(151) 2020 10 09
(441) 2020 03 30
(732) SYCH MARIUSZ SYMAR, Głowno (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SYMAR PRODUCENT SIATEK
(540)

(210) 502197

(591) niebieski, pomarańczowy, biały
(531) 07.15.22, 26.03.01, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.01, 29.01.04, 29.01.06
(510), (511) 22 siatki dopasowane, siatki na ptaki, siatki ochronne
do prac ogrodowych, siatki z tworzyw sztucznych poliestru do pakowania towarów, siatki wykonane z materiałów innych niż metal
i azbest, 28 siatki do sportowych gier piłkowych, siatki do celów
sportowych.
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(111) 334058
(220) 2019 07 12
(151) 2020 10 12
(441) 2020 03 16
(732) WHITNEY ADAMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Z
(540)

(210) 502211

(531) 27.05.21
(510), (511) 33 wino, 35 sprzedaż wina.
(111) 334059
(220) 2019 07 12
(210) 502215
(151) 2020 10 13
(441) 2020 03 02
(732)	GROUPE CANAL+ SA, Issy-Les-Moulineaux (FR)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CANAL+ PLATFORMA
(540)

(531) 27.05.01, 24.17.07, 24.17.09
(510), (511) 9 urządzenia i przyrządy naukowe (inne niż do celów medycznych), żeglarskie, nawigacyjne, fotograficzne, kinematograficzne,
optyczne i elektrooptyczne, wagowe, pomiarowe, sygnalizacyjne, testujące, sprawdzające, kontrolne, nadzorujące, do ratowania życia,
urządzenia i przyrządy do przewodzenia, dystrybucji, przełączania,
przekształcania, gromadzenia, sterowania i regulacji energii elektrycznej, dekodery, urządzenia elektroniczne do przetwarzania danych,
elektroniczne urządzenia pomiarowe i kontrolne (nadzorujące), aparatura i instrumenty dydaktyczne, urządzenia i przyrządy do nagrywania,
transmisji, odtwarzania, przechowywania, kodowania, dekodowania,
przekształcania i przetwarzania dźwięku i obrazu, urządzenia komunikacyjne i telekomunikacyjne, urządzenia i przyrządy audiowizualne,
telekomunikacyjne, do przetwarzania danych online, telewizyjne
i do zdalnego sterowania, magnetofony kasetowe, magnetowidy, kamery, telefony, telefony komórkowe, futerały do telefonów komórkowych, palmtopy (PDA), notesy elektroniczne z kalendarzem, zestawy
radiowe, osobisty sprzęt stereo, projektory (urządzenia projekcyjne),
anteny, anteny satelitarne, głośniki, wzmacniacze, komputery, monitory komputerowe, klawiatury komputerowe, komputerowe urządzenia
peryferyjne, modemy, dekodery, kodery, urządzenia (aparaty) umożliwiające dostęp i do kontroli dostępu do urządzeń przetwarzających
informacje, urządzenia uwierzytelniające przeznaczone do sieci telekomunikacyjnych, urządzenia do szyfrowania i deszyfrowania sygnałów
i retransmisji, terminale cyfrowe, filmy wideo, CD-ROM-y, dyski audio,
dyski DVD, płyty wideo i audio, płyty cyfrowe, taśmy wideo, odtwarzacze CD i DVD, płyt cyfrowych, płyt magnetycznych, płyt wideo i audio,
dysków cyfrowych, dysków audio, kartridże z grami wideo, oprogramowanie do gier wideo, magnetyczne nośniki informacji, karty magnetyczne, karty chipowe, karty elektroniczne, układy scalone i mikroukłady, czytniki kart, podzespoły elektroniczne, programy nadzorcze
odbioru danych poprzez światową sieć informatyczną, maszyny liczące
i sprzęt do przetwarzania danych, satelity do celów naukowych i telekomunikacyjnych, okulary, etui do okularów, artykuły optyczne, karty
pamięci, karty z mikroprocesorem, elektroniczne przewodniki po programach telewizyjnych i radiowych, aparaty i urządzenia do programowania i selekcji programów telewizyjnych, audio i video, aparaty i urządzenia do telewizji interaktywnej, ekrany telewizyjne, oprogramowanie
(nagrane programy), światłowody i kable optyczne, baterie i ogniwa,
urządzenia i oprogramowanie do transmisji strumieniowej audio, wi-
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deo i multimediów, interfejsy komputerowe, aplikacje komputerowe
do pobrania, aplikacje do pobrania do użytku z urządzeniami mobilnymi, pliki muzyczne i obrazy do pobrania, oprogramowanie do telewizji
interaktywnej, 14 biżuteria, wyroby jubilerskie, przyrządy zegarmistrzowskie i chronometryczne, metale szlachetne i ich stopy, kamienie
szlachetne, spinki do mankietów wykonane z metali szlachetnych,
szpilki do krawatów, breloczki na klucze, pudełka z metali szlachetnych,
zegary słoneczne, zegarki i paski do zegarków, zegarki dla płetwonurków, koperty do zegarków, 16 papier i karton (surowy, półprzetworzony), materiały piśmienne, druki, sztychy, ryty, litograficzne dzieła sztuki,
bilety, fotografie, katalogi, gazety, periodyki, magazyny, przeglądy, recenzje, książki, zakładki do książek, podręczniki (papierowe), albumy,
broszury, materiały przeznaczone dla artystów, pędzle malarskie, maszyny do pisania i sprzęt biurowy (z wyjątkiem mebli), materiały szkoleniowe i instruktażowe (z wyjątkiem aparatury), torby, saszetki (koperty,
woreczki) z papieru lub z tworzyw sztucznych do pakowania, taśma
przylepna do celów biurowych i do użytku domowego, karty abonamentowe, karty członkowskie, karty stałego klienta (niemagnetyczne),
niemagnetyczne karty kredytowe, czcionki drukarskie, matryce, pióra
i długopisy, przyrządy do pisania, wizytówki, kartki pocztowe, notesy,
notatniki, bloczki notatnikowe, książeczki czekowe, etui na książeczki
czekowe, obsadki do piór, stalówki, piórka do rysowania (grafiony), plakaty, kalendarze, tace na listy, przewodniki po programach telewizyjnych i radiowych, papierowa bielizna stołowa i serwetki, papierowe
obrusy, papier toaletowy, papierowe chusteczki higieniczne, ręczniki
papierowe do rąk, chorągiewki papierowe, naklejki (artykuły piśmiennicze), stemple, pudełka kartonowe lub papierowe, koperty (materiały
piśmienne), zawiadomienia (materiały piśmienne), pomoce szkolne,
papier do korespondencji, 18 skóra i imitacja skóry, kufry (bagaże), torebki, torby na zakupy, torby na zakupy na kółkach, torby alpinistyczne,
torby turystyczne, torby plażowe, torby podróżne, tornistry, torby sportowe, plecaki, torby szkolne, walizy, parasolki, parasole, parasole przeciwsłoneczne, laski, kijki marszowe i trekkingowe, bicze i wyroby rymarskie, torby szkolne, etui na karty (portfele), portfele kieszonkowe,
portmonetki, etui na klucze, 25 odzież, odzież sportowa, podkoszulki,
t-shirty, obuwie, nakrycia głowy, odzież ze skóry lub imitacji skóry, paski
(odzież), futra (odzież), rękawiczki (odzież), szaliki, szarfy do ubrania,
krawaty, wyroby pończosznicze, skarpetki, kapcie, obuwie sportowe,
plażowe i narciarskie, bielizna osobista, kostiumy kąpielowe, rajstopy,
garnitury, 28 gry, gry towarzyskie, zabawki, ozdoby choinkowe (z wyłączeniem artykułów oświetleniowych), sprzęt wędkarski, piłki do gier
i balony do zabawy, stoły bilardowe, kije bilardowe, kule bilardowe, łyżwy, wrotki, hulajnogi (zabawki), deski windsurfingowe, deskorolki, deski surfingowe, rakiety, narty, wyściółka ochronna (część odzieży sportowej), sprzęt do gier wideo, automaty do gier video, 34 artykuły dla
palaczy, etui, kasetki i pudełka na cygara, fajki, papierosy i zapałki, zapalniczki i zapalarki, popielniczki (nie z metali szlachetnych), 35 usługi
konsultingowe dotyczące działalności gospodarczej, profesjonalna
pomoc i doradztwo w organizowaniu i zarządzaniu działalnością gospodarczą na rzecz przedsiębiorstw przemysłowych i handlowych, informacja i doradztwo w dziedzinie działalności gospodarczej, doradztwo przeznaczone dla konsumentów (mianowicie informacje
konsumenckie) dotyczące wyboru sprzętu komputerowego i telekomunikacyjnego, reklama, wynajem powierzchni reklamowych, rozpowszechnianie reklam, organizacja kampanii promocyjnych i reklamowych w celu pozyskania stałej klienteli, redagowanie poczty
reklamowej, rozpowszechnianie materiałów reklamowych (ulotki, prospekty, druki, próbki), reklama korespondencyjna, usługi abonamentowe w zakresie przesyłania strumieniowego treści multimedialnych, wideo lub audio, usługi abonamentowe w zakresie programów wideo
na żywo lub na żądane we wszystkich środkach przekazu, usługi abonamentowe w zakresie programów audiowizualnych, programów audio i radiowych, czasopism, usługi abonamentowe w zakresie nagrań
wideo, dźwiękowych i wszelkiego rodzaju mediów audio i audiowizualnych, usługi abonamentowe w zakresie wszelkiego rodzaju nośników
informacji, tekstu, dźwięku i/lub obrazów w formie publikacji elektronicznych lub innych, cyfrowych i multimedialnych produktów, usługi
abonamentowe w zakresie kanałów telewizyjnych, usługi abonamentowe w zakresie usług telefonicznych lub komputerowych (Internet),
doradztwo w zakresie przetwarzania danych w Internecie, publikowanie tekstów reklamowych, reklama radiowa i telewizyjna, reklama interaktywna, zarządzanie w działalności gospodarczej, administrowanie
działalności gospodarczej, prace biurowe, reklama on-line za pośrednictwem sieci komputerowej, informacje i zapytania biznesowe, badania biznesowe, pomoc w zakresie zarządzania działalnością handlową
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i przemysłową, agencje pośrednictwa pracy, oceny przedsiębiorstw
gospodarczych lub przemysłowych, rachunkowość, powielanie dokumentów, komputerowe zarządzanie plikami, usługi w zakresie zarządzania bazami danych, usługi w zakresie wprowadzania i przetwarzania danych, mianowicie wprowadzanie, scalanie, systematyzacja
danych, organizowanie wystaw i imprez w celach handlowych lub reklamowych, promocja sprzedaży dla osób trzecich, badania marketingowe, aukcje publiczne, telepromocja z ofertą sprzedaży (promocja
sprzedaży dla osób trzecich), zarządzanie administracyjne powierzchniami wystawowymi dla celów handlowych lub reklamowych, usługi
public relations, wynajmowanie czasu reklamowego (we wszystkich
środkach masowego przekazu), usługi handlu detalicznego i hurtowego artykułów odzieżowych, wyrobów ze skóry, wyrobów jubilerskich,
piór i długopisów, artykułów piśmiennych, gier, zabawek, artykułów
sportowych, usługi handlu detalicznego i hurtowego w zakresie produktów audiowizualnych, komputerowych i telekomunikacyjnych,
mianowicie taśm video, telewizorów, magnetowidów, osobistych urządzeń stereo, magnetofonów, radioodbiorników, sprzętu hi-fi, dekoderów, telefonów komórkowych, komputerów, taśm magnetycznych,
urządzeń do zmiany dysków komputerowych (sprzęt IT), obwodów
drukowanych, obwodów scalonych, klawiatur komputerowych, płyt
kompaktowych (audiowideo), optycznych dysków kompaktowych, złączek (sprzęt IT), dyskietek, magnetycznych nośników danych, ekranów
wideo, skanerów, drukarek komputerowych, interfejsów do komputerów, czytników (sprzęt IT), oprogramowania komputerowego (programy komputerowe nagrane), mikroprocesorów, modemów, monitorów
(sprzęt komputerowy), monitorów, (programy komputerowe), komputerów, pamięci komputerowych, komputerowych urządzeń peryferyjnych, programów komputerowych nagranych, procesorów (centralne
jednostki przetwarzania), nagranych komputerowych programów
operacyjnych, chipów (obwody scalone), sprzedaż detaliczna anten,
usługi przeglądu prasy, usługi w zakresie handlu online, mianowicie
dostarczanie informacji na temat towarów poprzez sieci telekomunikacyjne dla celów sprzedaży i reklamowych, kompilacja informacji w bazach komputerowych, kompilacja statystyk, przetwarzanie administracyjne zamówień handlowych, usługi w zakresie informacji handlowej
przez Internet, 37 usługi w zakresie instalowania analogowych i cyfrowych dekoderów i urządzeń do odbioru telewizji, 38 usługi telekomunikacyjne, łączność za pośrednictwem terminali komputerowych lub
światłowodów, informacja o telekomunikacji, usługi agencji prasowych
i informacyjnych, komunikacja za pośrednictwem radia, telegramu, telefonu lub wideofonu, telewizji, osobistych urządzeń stereo, osobistych odtwarzaczy wideo, wideofonu oraz interaktywnego wideotekstu, nadawanie (telewizja), przesyłanie informacji za pomocą
elektronicznej transmisji danych, przesyłanie wiadomości, telegramów,
obrazów, nagrań wideo, depesz, przesyłanie informacji za pomocą dalekopisu, teletransmisja, nadawanie programów radiowych i telewizyjnych, nadawanie programów drogą satelitarną, kablową, poprzez sieć
komputerową (w szczególności przez Internet), sieci radiowe, sieci radiotelefoniczne i za pomocą fal elektromagnetycznych, nadawanie
programów audio, audiowizualnych, kinematograficznych lub multimedialnych (tekstu i/lub obrazów (nieruchomych lub ruchomych) i/lub
dźwięków, muzycznych lub niemuzycznych, dzwonków telefonicznych), do celów interaktywnych lub nie, usługi elektronicznych tablic
wyświetlających (usługi telekomunikacyjne), wynajem sprzętu telekomunikacyjnego, wynajem aparatury i instrumentów do transmisji danych, mianowicie telefonów, faksów, urządzeń do wysyłania wiadomości, modemów, wynajem anten i talerzy satelitarnych, wynajem
urządzeń dostępu (aparatury) do interaktywnych programów audiowizualnych, wynajem czasu dostępu do sieci telekomunikacyjnych, usługi dostępu do gier wideo i pobierania danych cyfrowych, łączność
(transmisja) w otwartych (Internet) lub zamkniętych (intranet) globalnych sieciach komputerowych, usługi pobierania filmów i innych programów audio i audiowizualnych online, usługi transmisji programów
i wyboru kanałów telewizyjnych, usługi udzielania dostępu do sieci
komputerowej, usługi dostarczania połączenia z usługami telekomunikacyjnymi, z Internetem oraz usługami baz danych, usługi transmisji,
routingu i łączenia dla telekomunikacji, usługi łączenia za pośrednictwem telekomunikacji do sieci komputerowej, doradztwo w zakresie
telekomunikacji, profesjonalne doradztwo w zakresie telefonii, doradztwo w zakresie nadawania programów wideo, doradztwo w zakresie
nadawania danych przez Internet, doradztwo w zakresie zapewniania
dostępu do Internetu, usługi wysyłania i odbierania obrazów wideo
przez Internet przy użyciu komputera lub telefonu komórkowego,
usługi telefoniczne, usługi telefonii komórkowej, komunikacja za po-

średnictwem telefonii komórkowej, radiotelefonia komórkowa, przywoływanie drogą radiową, usługi automatycznej sekretarki (usługi telekomunikacyjne), poczta głosowa, przekazywanie połączeń, poczta
elektroniczna, usługi dostarczania wiadomości elektronicznych, usługi
wideokonferencyjne, usługi przesyłania wiadomości wideo, usługi wideotelefoniczne, usługi udzielania dostępu do Internetu (dostawca
usług internetowych), usługi elektronicznej wymiany listów, usługi
poczty elektronicznej, usługi komunikacji natychmiastowej drogą
elektroniczną, usługi komunikacji nienatychmiastowej drogą elektroniczną, usługi przekazywania informacji przez Internet, ekstranet i intranet, usługi przekazywania informacji przez zabezpieczone komunikatory, zapewnianie dostępu do elektronicznych forów konferencyjnych
i dyskusyjnych, zapewnianie dostępu do stron internetowych zawierających muzykę cyfrową lub wszelkiego rodzaju utwory audiowizualne,
zapewnianie dostępu do infrastruktury telekomunikacyjnej, zapewnienie dostępu do wyszukiwarek internetowych, nadawanie publikacji
elektronicznych on-line, rozpowszechnianie treści audio, wideo i multimedialnych transmisją strumieniową lub niestrumieniową, w szczególności poprzez sieci komputerowe, radio, telewizję, kabel, satelitę i światłowód, udostępnianie pokojów czatów w Internecie i/lub forów
dyskusyjnych online, przesyłanie poczty elektronicznej, plików cyfrowych, publikacji elektronicznych online, depesz, dokumentów, podcastów, 41 edukacja, szkolenia, rozrywka, rozrywka radiowa i telewizyjna
we wszelkich środkach przekazu, mianowicie za pośrednictwem telewizorów, komputerów, osobistych urządzeń stereo, osobistych odtwarzaczy wideo, komputerów kieszonkowych, telefonów komórkowych,
sieci komputerowych, Internetu, usługi w zakresie rekreacji, działalność
kulturalna i sportowa, tresura zwierząt, produkcja programów o charakterze artystyczno-rozrywkowym, filmów, filmów telewizyjnych,
emisji telewizyjnych, reportaży, debat, nagrań wideo i nagrań fonograficznych, wypożyczanie nagrań wideo, filmów, nagrań dźwiękowych,
kaset wideo, wypożyczanie aparatury do projekcji kinowej, dekoderów
oraz wszelkiego rodzaju aparatury i instrumentów audiowizualnych,
koderów, odbiorników radiowych i telewizyjnych, aparatury audio i wideo, kamer, osobistych odtwarzaczy wideo, scenografii, produkcja programów o charakterze artystyczno-rozrywkowym, filmów, programów
audiowizualnych, radiowych i multimedialnych, studia filmowe, organizowanie konkursów, wydarzeń o charakterze artystyczno-rozrywkowym, loterii i gier dla celów edukacyjnych lub rozrywkowych, montaż
programów audiowizualnych, radiowych i multimedialnych, edytowanie tekstów i/lub obrazów, nieruchomych i ruchomych i/lub dźwięków,
muzycznych lub niemuzycznych i/lub dzwonków telefonicznych,
do celów interaktywnych lub nie, organizowanie wystaw, konferencji,
seminariów, dla celów kulturalnych lub edukacyjnych, usługi rezerwacji
miejsc na pokazy i wydarzenia o charakterze artystyczno-rozrywkowym, usługi fotograficzne, mianowicie sesje zdjęciowe, reportaż fotograficzny, filmowanie (nagrywanie) na taśmach wideo, doradztwo
w sprawach audiowizualnych, usługi w zakresie gier online (z sieci komunikacyjnej), hazard, usługi kasyn, redagowanie i publikacja tekstów
(innych niż teksty reklamowe), nośników audio, wideo i multimedialnych (dyski interaktywne, płyty kompaktowe, pamięci dyskowe), elektroniczna publikacja książek i czasopism online, publikacja i wypożyczenie książek i tekstów (innych niż teksty reklamowe), udostępnianie
sal kinowych, komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji
elektronicznej, udostępnianie on-line treści audio, wideo i multimedialnych bez możliwości pobrania, udostępnianie elektronicznych publikacji online bez możliwości pobrania, pisanie scenariuszy innych niż
do celów reklamowych, dostarczanie spersonalizowanych rekomendacji i informacji dotyczących programów audiowizualnych, filmów, rozrywki, treści audio i wideo, usługi w zakresie rozrywki interaktywnej, 42
badania i rozwój nowych produktów (dla osób trzecich), badania techniczne, ekspertyzy (inżynieria), profesjonalne doradztwo w zakresie
komputerów, usługi udostępniania wyszukiwarek internetowych, projektowanie, rozwój, modernizacja i wynajem oprogramowania komputerowego, wynajem aparatury i instrumentów komputerowych, mianowicie ekranów, doradztwo w zakresie komputerów, wynajem
komputerów, projektowanie (tworzenie) systemów szyfrowania i odszyfrowywania oraz kontroli dostępu do programów telewizyjnych lub
radiowych, w szczególności systemów NOMAD i wszelkiego rodzaju
systemów transmisji danych, koncepcja (tworzenie) programów i aparatury interaktywnej, ustanawianie norm technicznych (normalizacja),
usługi normalizacyjne, a mianowicie ustanawianie norm, rozwój (projektowanie) przestrzeni wirtualnych umożliwiających wymianę danych
online, rozwój, utrzymanie i aktualizacja oprogramowania wyszukiwarek dla sieci telekomunikacyjnych, hosting stron internetowych, profe-
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sjonalne doradztwo w zakresie tworzenia programów wideo, usługi
aktualizacji stron internetowych, usługi kompilacji stron internetowych, administrowanie prawami użytkowników w sieciach komputerowych, administracja serwerów, audyt jakości, usługi doradcze w dziedzinie technologii telekomunikacyjnej, projektowanie i rozwój
systemów operacyjnych dla celów dostępu do sieci komputerowej
w chmurze [chmura obliczeniowa] oraz jej użytkowania, projektowanie
i opracowywanie oprogramowania operacyjnego do uzyskiwania dostępu i użytkowania sieci do przetwarzania w chmurze obliczeniowej,
wynajem czasu dostępu do sieci telekomunikacyjnych, dostarczanie
usług pobierania gier wideo, danych cyfrowych, dostarczanie informacji z zakresu informatyki mających zastosowanie do telekomunikacji,
komputerowe formatowanie tekstów i/lub obrazów (nieruchomych
lub ruchomych) i/lub dźwięków (muzycznych lub niemuzycznych),
dzwonków telefonicznych, do zastosowań interaktywnych lub innych,
usługi konwersji danych i dokumentów z postaci fizycznej na cyfrową,
usługi projektowania (tworzenia) obrazów wirtualnych i interaktywnych, tworzenie i rozwój projektów internetowych (inżynieria).

(111) 334060
(220) 2019 07 14
(151) 2020 10 13
(441) 2020 03 02
(732) SZAREK ANNA BARBARA, Kobyłka (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Filharmonia dla Dzieci
(540)

(210) 502240

(591) niebieski, pomarańczowy, czerwony
(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 15 instrumenty muzyczne, akcesoria muzyczne, elementy
instrumentów muzycznych, 28 gry, zabawki i akcesoria do zabawy, 41
usługi rozrywkowe dla dzieci, usługi dziecięcych placów zabaw, usługi
rozrywkowe świadczone dla dzieci, zajęcia zorganizowane, dla dzieci
[rozrywka / edukacja], administrowanie [organizacja] działalnością kulturalną, akredytacja [certyfikacja] osiągnięć edukacyjnych, edukacja,
rozrywka i sport, imprezy kulturalne, impresariat artystyczny, koncerty
muzyczne na żywo, koncerty muzyczne, komponowanie muzyki dla
osób trzecich, koncerty muzyczne za pośrednictwem radia, koncerty
muzyczne za pośrednictwem telewizji, konkursy muzyczne, kształcenie i szkolenia w dziedzinie muzyki i rozrywki, kształcenie praktyczne
[pokazy], kursy korespondencyjne, nauka na odległość, muzyczne widowiska sceniczne wykonywane w miejscach przeznaczonych do występów, muzyczne usługi wydawnicze, nauczanie muzyki, nauczanie
muzyki za pomocą kursów korespondencyjnych, nauczanie przedszkolne, nauka gry na gitarze, nauka gry na pianinie, nauka muzyki,
obsługa koncertów muzycznych, organizacja i przeprowadzanie koncertów muzycznych, organizacja imprez kulturalnych i artystycznych,
organizacja imprez rozrywkowych, organizacja rozrywek muzycznych,
organizacja rozrywki na imprezy urodzinowe, organizowanie festiwali
w celach kulturalnych, organizowanie festiwali w celach edukacyjnych.
(111) 334061
(220) 2019 07 15
(151) 2020 10 13
(441) 2020 03 02
(732) DOBRY ADRES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Mińsk Mazowiecki (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) dobry adres
(540)

(210) 502265

(591) szary, niebieski, czerwony, pomarańczowy, jasnozielony
(531) 26.05.01, 26.05.10, 26.05.11, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 36 zarządzanie nieruchomościami, 37 budownictwo.

(111) 334062
(220) 2019 07 15
(151) 2020 10 13
(441) 2020 03 02
(732) JEDLIŃSKI PIOTR, Białystok (PL)
(540) (znak graficzny)
(540)
(540)
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(591) biały, czarny, szary
(531) 03.07.21, 29.01.13
(510), (511) 16 artykuły biurowe, bloki, chorągiewki papierowe, chusteczki do nosa, czasopisma, etykiety na butelki z papieru lub kartonu,
etykiety z papieru lub kartonu, gazety, indeksy skorowidze, kalendarze, kartki z życzeniami, karty, karty pocztowe, katalogi, komiksy,
książki, materiały do pisania, materiały do rysowania, materiały drukowane, materiały piśmienne, nalepki, naklejki, notatniki [notesy],
obrazy i zdjęcia, ołówki, pióra i długopisy [materiały biurowe], papierowe podkładki pod szklanki, pióra kulkowe, podkładki na biurko,
podstawki do długopisów i ołówków, podstawki na stół papierowe,
podstawki pod kufle do piwa, przybory szkolne, przyrządy do pisania,
przyrządy do rysowania, publikacje drukowane, rysunki, skoroszyty,
torby papierowe, zakładki do książek, zakreślacze, 18 bagaż, etui
na klucze, etui na karty kredytowe (portfele), kosmetyczki bez wyposażenia, obroże dla zwierząt, odzież dla zwierząt, parasole, plecaki,
pojemniki na wizytówki, torby, torby na zakupy, torby plażowe, torby
turystyczne, torebki, walizki, walizki z kółkami, 21 butelki, czajniczki
do herbaty, deski do krojenia do kuchni, dzbanki, figurki z porcelany, ceramiki, gliny, terakoty lub szkła, filiżanki, formy do wyciskania
ciasteczek, formy do ciast i ciastek, kubki, kubki z papieru lub tworzyw sztucznych, kufle, łopatki do ciast, miseczki, osłony na doniczki
nie z papieru, patery, podkładki pod szklanki, nie z papieru i nie z materiałów tekstylnych, pojemniki kuchenne, pojemniki na chleb, porcelana, przybory kosmetyczne, przybory kuchenne, przybory toaletowe, pudełka na herbatę, pudełka na słodycze, pudełka obiadowe,
pudełka szklane, rękawice kuchenne, pieprzniczki, solniczki, tace obrotowe, tace papierowe, talerze, termosy, wałki do ciasta domowe, 25
chustki [apaszki], daszki jako nakrycia głowy, dzianina [odzież], fartuchy [odzież], koszule, koszulki z krótkimi rękawami, pantofle domowe,
pantofle kąpielowe, piżamy, podkoszulki bez rękawów, podkoszulki
sportowe, poszetki, rękawiczki, skarpetki, szaliki, szlafroki, 28 balony,
figurki do zabawy, gry, karty do gry, misie pluszowe, śmieszne gadżety do zabawy, śmieszne gadżety na imprezy, zabawki.
(111) 334063
(220) 2019 07 15
(210) 502275
(151) 2020 10 09
(441) 2020 02 03
(732) MIELECKA-TRZEPIZUR DOROTA PRAKTYKA
DERMATOLOGICZNA, Wrocław (PL)
(540) (znak słowny)
(540) COSMETDERM
(510), (511) 9 CPU-procesory, dane na nośnikach optycznych i magnetycznych, dyski: kompaktowe, magnetyczne i optyczne, dyski optyczne kompaktowe, dyskietki, filmy, filmy animowane, filmy rysunkowe,
instrukcje obsługi i podręczniki dla użytkowników zapisane w formie cyfrowej do komputerów i oprogramowania komputerowego,
w szczególności na dyskietkach lub CD-ROM-ach, karty magnetyczne
i inteligentne, komputerowe programy, karty magnetyczne kodowane, nośniki: danych magnetycznych, magnetyczne informacji, optyczne informacji i płyt ciemniowych, notesy elektroniczne, oprogramowanie komputerowe do wprowadzania i wywoływania informacji
z Internetu i światowej sieci www, programy komputerowe rozprowadzane on-line poprzez Internet i sieć, taśmy do rejestracji dźwięku, taśmy magnetyczne, zintegrowane karty z obwodami, 16 fisze,
albumy, artykuły biurowe z wyjątkiem mebli, broszury, chorągiewki
papierowe, czasopisma, obwoluty, okładki papierowe na dokumenty,
materiały drukowane, pieczęcie papierowe, etykiety nie z materiału
tekstylnego, formularze-blankiety, fotografie reklamowe i artystycz-
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ne, folia z tworzywa sztucznego i z pęcherzykami powietrza do pakowania, gazety, druki, odbitki graficzne, kalendarze, kalendarze
z kartkami do zdzierania, wyroby z kartonu, katalogi, koperty, papier
do kopiowania, książki, papier do pisania listów, materiały piśmienne,
materiały fotograficzne zawarte w tej klasie, materiały informacyjne
i dydaktyczne na foliach, materiały przeznaczone dla artystów, naklejki adresowe, nalepki, naklejki-materiały piśmienne, obwoluty
papierowe na dokumenty, ołówki, tablice ogłoszeniowe na afisze kartonowe i/lub papierowe, pióra wieczne, plakaty, prospekty, przybory
szkolne-artykuły piśmienne, opakowania, papier, karton i tworzywa
sztuczne do pakowania, torby do pakowania z papieru, kartonu lub
z tworzyw sztucznych, błony z tworzyw sztucznych do paletyzacji
samoprzylepne i rozciągliwe, taśma klejąca-materiały piśmienne,
taśmy z papieru lub kartonu do pakowania, pudełka kartonowe lub
papierowe, papier pakowy, taśmy papierowe, taśmy samoprzylepne
do celów papierniczych i pakownia, torebki do pakowania z papieru lub tworzyw sztucznych, papierowe lub kartonowe kontenery
do pakowania, etykiety bagażowe, materiały z tworzyw sztucznych
do pakowania, 35 usługi w zakresie-zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych towarów pozwalające nabywcy wygodnie je oglądać
i kupować w sklepie wielobranżowym, usługi agencji importowych
i eksportowych, zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych towarów pozwalające nabywcy wygodnie oglądać i kupować te towary
poprzez katalog wykorzystując zamówienia korespondencyjne lub
używając środków telekomunikacji, jak również oglądać i kupować
te towary na stronie Web dotyczącej sprzedaży różnorodnych artykułów, prowadzenie sklepów i sieci sklepów, hurtowni i sieci hurtowni z następującymi towarami, zgrupowanymi na rzecz osób trzecich
towarów: środki wybielające i inne substancje stosowane w praniu,
środki do czyszczenia, polerowania, szorowania i ścierania, mydła,
środki perfumeryjne, olejki eteryczne, kosmetyki, płyny do pielęgnacji włosów, środki do czyszczenia zębów, dezodoranty osobiste,
środki sanitarne będące środkami toaletowymi, produkty farmaceutyczne i weterynaryjne, środki sanitarne do celów medycznych, substancje dietetyczne do celów leczniczych, żywność dla niemowląt,
plastry, materiały opatrunkowe, materiały do plombowania zębów,
woski dentystyczne, środki odkażające, środki do zwalczania robactwa, środki sanitarne stosowane w lecznictwie i higienie osobistej,
dezodoranty inne niż osobiste, aparatura i instrumenty chirurgiczne, medyczne, stomatologiczne i weterynaryjne, protezy kończyn,
oczu i zębów, artykuły ortopedyczne, materiały do zszywania stosowane w chirurgii, bandaże ortopedyczne, specjalne meble do celów medycznych, aparatura i instrumenty dentystyczne, przyrządy
do ćwiczeń gimnastyki leczniczej, meble i łóżka specjalistyczne skonstruowane do celów leczniczych, stoły operacyjne, 38 usługi w zakresie-agencji informacyjnej, emisji radiowej i telewizyjnej, przesyłania
informacji, łączności poprzez terminale komputerowe, przesyłania informacji tekstowej i obrazowej przy pomocy komputera, łączność poprzez sieć światłowodów, łączność poprzez terminale komputerowe,
łączność radiowa, telefoniczna, telegraficzna, ogłoszenia elektroniczne, poczta elektroniczna, połączenia i trasy połączeń dla telekomunikacji, połączenia ze światową siecią komputerową za pośrednictwem
telekomunikacji, przekazy satelitarne, przydzielanie dostępu do światowej sieci komputerowej, przekaz satelitarny, telefonia komórkowa,
telewizja kablowa, transmisja programów telewizyjnych, 41 usługi
w zakresie-agencje wynajmowania modeli do pozowania artystom,
doradztwo zawodowe w zakresie edukacji lub kształcenia dotyczące medycyny, w szczególności dotyczące dermatologii i medycyny
estetycznej, informacje o edukacji zwłaszcza w zakresie medycyny,
w szczególności dotyczące dermatologii i medycyny estetycznej, studia filmowe, produkcja filmów, imprezy sportowe, kultura fizyczna,
usługi instruktorów gimnastyki, tłumaczenia języka migowego, usługi klubowe, kluby zdrowia-poprawianie kondycji, kursy korespondencyjne, publikowanie książek, kształcenie praktyczne, kultura fizyczna,
mikro-wydawnictwa, nauczanie, obozy sportowe, obozy wakacyjne
jako rozrywka, obsługa publikacji elektronicznych on-line, organizowanie balów, organizowanie i prowadzenie: konferencji, kongresów,
pracowni specjalistycznych, seminariów, sympozjów, zjazdów, zawodów sportowych i konkursów piękności, produkcja filmów, przedstawienia teatralne, przedszkola, publikacja elektroniczna on-line książek i periodyków, publikowanie tekstów i książek, radiowe programy
rozrywkowe, rozrywka, informacje o wypoczynku, usługi związane
z organizacją wypoczynku, organizowanie wystaw z kulturą lub edukacja, poradnictwo zawodowe, w szczególności dotyczące dermatologii i medycyny estetycznej, 44 usługi w zakresie-usługi banku krwi,

chiropraktyka, chirurgia plastyczna, dentystyka, domy dla rekonwalescentów, fizjoterapia, fizykoterapia, salony fryzjerskie, hospicja,
implantacja (wszczepianie) włosów, kliniki medyczne i prywatne, leczenie w prywatnych klinikach, łaźnie tureckie, usługi manicure, masaż, medyczna opieka pielęgniarska, usługi optyczne, chirurgia plastyczna, pomoc medyczna, porady w zakresie farmakologii, porady
psychologa, rehabilitacja dla osób maltretowanych, salony piękności,
sanatoria, stomatologia, szpitale, tatuowanie, opieka zdrowotna.

(111) 334064
(220) 2019 07 15
(210) 502283
(151) 2020 10 09
(441) 2020 02 10
(732) STARMEAT KATOWICZ, IGNATOWICZ SPÓŁKA JAWNA,
Aleksandrów Łódzki (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) starmeat
(540)

(591) brązowy, żółty
(531) 01.01.02, 29.01.12, 27.05.01
(510), (511) 29 mięso, mięso mielone [mięso siekane], mięso mrożone, mięso konserwowane, mięso solone, mięso świeże, paczkowane
mięso, mięso kacze, mięso z indyka, mięso i wędliny, mięso gotowane, kurczak, kurczak gotowany, kurczak mrożony, kurczak gotowany,
kurczak mrożony, świeży kurczak, kawałki kurczaka, skrzydełka kurczaka, głęboko mrożony kurczak, udka z kurczaka, filety z piersi kurczaka, indyk, gotowany indyk, świeży indyk, mrożony indyk, części
indyka, produkty z indyka.
(111) 334065
(220) 2019 07 15
(210) 502285
(151) 2020 10 12
(441) 2020 06 29
(732) SOKOŁOWSKI MACIEJ MPS, Kudawa-Zdrój (PL)
(540) (znak słowny)
(540) 100love
(510), (511) 16 druki, materiały introligatorskie, fotografie, materiały
biurowe, kleje do celów biurowych lub domowych, materiały dla artystów, pędzle do malowania, maszyny do pisania i sprzęt biurowy
(z wyjątkiem mebli), materiały szkoleniowe i instruktażowe (z wyjątkiem przyrządów), materiały z tworzyw sztucznych do pakowania
(nie ujęte w innych klasach), publikacje, czasopisma, katalogi, broszury, ulotki, artykuły papiernicze, plakaty reklamowe, kalendarze,
informatory, prospekty, wydawnictwa periodyczne i nieperiodyczne, materiały piśmienne, dzienniki, czasopisma, papeteria, materiały klejące dla papeterii i gospodarstw domowych, pędzle, maszyny
do pisania, artykuły biurowe, tworzywa sztuczne do pakowania, noże
do papieru i kartonu, opakowania z tworzyw sztucznych, foldery, plakaty, materiały reklamowe, foldery reklamowe, materiały z tworzyw
sztucznych do pakowania nie ujęte w innych klasach, torby z papieru
lub tworzyw sztucznych do gotowania zamrażania, przechowywania, pakowania oraz na śmieci, książki, czasopisma, druki, publikacje,
mapy, chusteczki papierowe, ręczniki papierowe, papier toaletowy,
serwety papierowe, albumy, plakaty, filtry i torby papierowe do urządzeń zawarte w tej klasie, ramki do fotografii, przybory do pisania,
materiały piśmienne i biurowe nie zawarte w innych klasach, materiały do nauczania za wyjątkiem urządzeń, kalkomanie, 32 piwo, piwo
bezalkoholowe, wody mineralne, gazowane i niegazowane, napoje
bezalkoholowe, syropy, preparaty do przygotowywania napojów,
napoje owocowe, soki owocowe oraz warzywne, nektary, koktajle
bezalkoholowe, ekstrakty owocowe i warzywne, esencje do produkcji napojów, napoje izotoniczne i serwatkowe, pastylki do napojów
gazowanych, sorbety, moszcz winogronowy, 33 napoje alkoholowe
(z wyjątkiem piwa), koniaki, spirytus, likiery, anyżówki, arak, brandy,
dżin, ekstrakty alkoholowe, esencje alkoholowe, wiśniówki, miód
pitny, napoje alkoholowe destylowane: whisky, wina, wódki, 35 reklama, zarządzanie w działalności gospodarczej, administrowanie
działalności gospodarczej, zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych towarów (w szczególności żywności, napojów, napojów alkoholowych, piwa, artykułów spożywczych, odzieży, nakryć głowy,
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wyrobów ze skóry, biżuterii, wyrobów metalowych, gier, zabawek,
artykułów sportowych i do rekreacji, dekoracji domu, artykułów
ogrodniczych i artykułów typu zrób to sam, materiałów piśmiennych,
książek i gazet) pozwalające nabywcy wygodnie oglądać i kupować
te towary: w sklepie, restauracji, hotelu, w katalogu różnych artykułów, na stronie internetowej, za pośrednictwem usługi elektronicznej,
za pośrednictwem systemu telezakupów, wykorzystując zamówienie
korespondencyjne, używając środków telekomunikacji, dystrybucja
materiałów reklamowych i promocyjnych, a w szczególności gazetek
i ulotek reklamowych oraz wszelkich wydawnictw, promocja sprzedaży, rozpowszechnianie materiałów reklamowych we wszelkich postaciach i na wszelkich nośnikach, w tym w postaci ulotek, prospektów, druków, usługi w zakresie kreowania wizerunku firmy, usługi
zarządzania i administrowania działalnością handlową, urządzanie
pokazów towarów, eventów i wszelkich aktywności promocyjnych,
rozpowszechnianie materiałów reklamowych, 43 usługi zaopatrzenia
w żywność i napoje, tymczasowe zakwaterowanie, usługi gastronomiczne, bary szybkiej obsługi, kafeterie, kawiarnie, restauracje, snack
bary, stołówki, restauracje samoobsługowe, przygotowywanie dań
(żywność i napoje) na zamówienie oraz ich dostawa, usługi gastronomiczne związane z przygotowywaniem i podawaniem potraw
oraz napojów, catering, obsługa imprez promocyjnych, przyjęć, bankietów, zabaw, balów, prowadzenie restauracji, usługi hotelowe, wynajmowanie sal na posiedzenia, bale, koncerty, konferencje, pokazy,
wypożyczanie krzeseł, stołów i zastawy stołowej.

(111) 334066
(220) 2019 07 15
(210) 502286
(151) 2020 10 12
(441) 2020 06 29
(732) SOKOŁOWSKI MACIEJ MPS, Kudawa-Zdrój (PL)
(540) (znak słowny)
(540) stolove
(510), (511) 16 druki, materiały introligatorskie, fotografie, materiały
biurowe, kleje do celów biurowych lub domowych, materiały dla artystów, pędzle do malowania, maszyny do pisania i sprzęt biurowy
(z wyjątkiem mebli), materiały szkoleniowe i instruktażowe (z wyjątkiem przyrządów), materiały z tworzyw sztucznych do pakowania
(nie ujęte w innych klasach), publikacje, czasopisma, katalogi, broszury, ulotki, artykuły papiernicze, plakaty reklamowe, kalendarze, informatory, prospekty, wydawnictwa periodyczne i nieperiodyczne, materiały piśmienne, dzienniki, czasopisma, papeteria, materiały klejące
dla papeterii i gospodarstw domowych, pędzle, maszyny do pisania,
artykuły biurowe, tworzywa sztuczne do pakowania, noże do papieru i kartonu, opakowania z tworzyw sztucznych, foldery, plakaty, materiały reklamowe, foldery reklamowe, materiały z tworzyw
sztucznych do pakowania nie ujęte w innych klasach, torby z papieru
lub tworzyw sztucznych do gotowania, zamrażania, przechowywania, pakowania oraz na śmieci, książki, czasopisma, druki, publikacje,
mapy, chusteczki papierowe, ręczniki papierowe, papier toaletowy,
serwety papierowe, albumy, plakaty, filtry i torby papierowe do urządzeń zawarte w tej klasie, ramki do fotografii, przybory do pisania,
materiały piśmienne i biurowe nie zawarte w innych klasach, materiały do nauczania za wyjątkiem urządzeń, kalkomanie, 32 piwo, piwo
bezalkoholowe, wody mineralne, gazowane i niegazowane, napoje
bezalkoholowe, syropy, preparaty do przygotowywania napojów,
napoje owocowe, soki owocowe oraz warzywne, nektary, koktajle
bezalkoholowe, ekstrakty owocowe i warzywne, esencje do produkcji napojów, napoje izotoniczne i serwatkowe, pastylki do napojów
gazowanych, sorbety, moszcz winogronowy, 33 napoje alkoholowe
(z wyjątkiem piwa), koniaki, spirytus, likiery, anyżówki, arak, brandy,
dżin, ekstrakty alkoholowe, esencje alkoholowe, wiśniówki, miód pitny, napoje alkoholowe destylowane: whisky, wina, wódki, 35 reklama,
zarządzanie w działalności gospodarczej, administrowanie działalności gospodarczej, zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych towarów (w szczególności żywności, napojów, napojów alkoholowych,
piwa, artykułów spożywczych, odzieży, nakryć głowy, wyrobów
ze skóry, biżuterii, wyrobów metalowych, gier, zabawek, artykułów
sportowych i do rekreacji, dekoracji domu, artykułów ogrodniczych
i artykułów typu zrób to sam, materiałów piśmiennych, książek i gazet) pozwalające nabywcy wygodnie oglądać i kupować te towary:
w sklepie, restauracji, hotelu, w katalogu różnych artykułów, na stronie internetowej, za pośrednictwem usługi elektronicznej, za pośrednictwem systemu telezakupów, wykorzystując zamówienie
korespondencyjne, używając środków telekomunikacji, dystrybucja
materiałów reklamowych i promocyjnych, a w szczególności gazetek
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i ulotek reklamowych oraz wszelkich wydawnictw, promocja sprzedaży, rozpowszechnianie materiałów reklamowych we wszelkich
postaciach i na wszelkich nośnikach, w tym w postaci ulotek, prospektów, druków, usługi w zakresie kreowania wizerunku firmy, usługi zarządzania i administrowania działalnością handlową, urządzanie
pokazów towarów, eventów i wszelkich aktywności promocyjnych,
rozpowszechnianie materiałów reklamowych, 43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, tymczasowe zakwaterowanie, usługi gastronomiczne, bary szybkiej obsługi, kafeterie, kawiarnie, restauracje,
snack bary, stołówki, restauracje samoobsługowe, przygotowywanie
dań (żywność i napoje) na zamówienie oraz ich dostawa, usługi gastronomiczne związane z przygotowywaniem i podawaniem potraw
oraz napojów, catering, obsługa imprez promocyjnych, przyjęć, bankietów, zabaw, balów, prowadzenie restauracji, usługi hotelowe, wynajmowanie sal na posiedzenia, bale, koncerty, konferencje, pokazy,
wypożyczanie krzeseł, stołów i zastawy stołowej.

(111) 334067
(220) 2019 07 15
(210) 502288
(151) 2020 10 09
(441) 2020 02 10
(732) STARMEAT KATOWICZ, IGNATOWICZ SPÓŁKA JAWNA,
Aleksandrów Łódzki (PL)
(540) (znak słowny)
(540) starmeat
(510), (511) 29 mięso, mięso mielone [mięso siekane], mięso mrożone, mięso konserwowane, mięso solone, mięso świeże, paczkowane
mięso, mięso kacze, mięso z indyka, mięso i wędliny, mięso gotowane, kurczak, kurczak gotowany, kurczak mrożony, kurczak gotowany
kurczak mrożony, świeży kurczak, kawałki kurczaka, skrzydełka kurczaka, głęboko mrożony kurczak, udka z kurczaka, filety z piersi kurczaka, indyk, gotowany indyk, świeży indyk, mrożony indyk, części
indyka, produkty z indyka.
(111) 334068
(220) 2019 07 15
(210) 502302
(151) 2020 10 09
(441) 2020 02 10
(732) BUDIZOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Włocławek (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	Energia 3
(540)

(591) pomarańczowy
(531) 29.01.01, 29.01.11, 27.05.01, 27.05.05, 27.07.01, 27.07.11, 27.07.21
(510), (511) 6 metalowe konstrukcje budowlane, metalowe elementy
stolarki budowlanej, budynki prefabrykowane z metalu, metalowe
materiały zbrojeniowe, metalowe pokrycia dachowe, dachy z metalu na konstrukcje, blacharskie materiały budowlane, metalowe
materiały i elementy budowlane i konstrukcyjne, prefabrykowane
ściany metalowe, wyprodukowane elementy metalowe do fundamentów budynków, półprodukty z aluminium lub jego stopów,
budynki o szkielecie metalowym, metalowe budynki przenośne,
budynki prefabrykowane wykonane głównie z metalu, prefabrykowane konstrukcje metalowe, pręty stalowe walcowane na gorąco,
9 instalacje elektryczne, baterie słoneczne, 11 instalacje kanalizacyjne, instalacje grzewcze, pompy cieplne ciepła, ogrzewanie termicznymi kolektorami słonecznymi, kolektory słoneczne do celów
grzewczych, kolektory energii słonecznej do ogrzewania, kolektory
słoneczne z rurowym systemem odprowadzania ciepła (wymienniki
ciepła), instalacje sanitarne, 19 beton, betonowe elementy budowlane, zbrojenia niemetalowe dla budownictwa, pręty zbrojeniowe,
nie z metalu, siatka zbrojeniowa wykonana z włókien tekstylnych
do celów budowlanych, szklane dachy, niemetalowe konstrukcje
pokryć dachowych, blacha z tworzyw sztucznych na dachy, przewody wodne z tworzyw sztucznych na dachy, konstrukcyjne elementy
niemetalowe dla budownictwa, kratownice niemetalowe, nadproża
niemetalowe, niemetalowe materiały na pokrycia dachowe, elementy konstrukcji z betonu i drewna budowlane prefabrykaty z drewna,
prefabrykowane ściany niemetalowe, płyty ścienne niemetalowe dla
budownictwa, płyty budowlane niemetalowe, płyty cementowe,
pokrycie ścienne nie z metalu, pokrycia dachowe niemetalowe za-
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wierające baterie słoneczne, niemetalowe materiały fundamentowe
do użytku w budownictwie, budynki przenośne niemetalowe, niemetalowe budynki prefabrykowane, domy z prefabrykatów [zestawy
do montażu], dźwigary niemetalowe, 37 usługi budowlane, generalne wykonawstwo obiektów budowlanych, 42 projektowanie architektoniczne i techniczne.

(111) 334069
(220) 2019 07 17
(210) 502364
(151) 2020 10 13
(441) 2020 03 02
(732) TAXPOINT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków (PL)
(540) (znak słowny)
(540) TAXPOINTER
(510), (511) 9 programy komputerowe, aplikacje komputerowe do pobrania, 35 usługi podatkowe, doradztwo biznesowe, doradztwo związane z audytem, doradztwo dotyczące działalności gospodarczej,
doradztwo biznesowe dotyczące reklamy, doradztwo gospodarcze
dotyczące likwidacji, doradztwo w zakresie przejęć przedsiębiorstw,
doradztwo w zakresie przejęć (nabycia), doradztwo w dziedzinie przejmowania firm, doradztwo w zakresie nabywania przedsiębiorstw,
udostępnianie informacji o działalności gospodarczej za pośrednictwem strony internetowej, usługi pośrednictwa biznesowego dotyczące kontaktowania ze sobą potencjalnych inwestorów prywatnych
z przedsiębiorcami potrzebującymi finansowania, analizy finansowe,
audyt finansowy, 42 udzielanie licencji na oprogramowanie, aktualizowanie oprogramowania komputerowego, doradztwo w zakresie
oprogramowania komputerowego, instalacja oprogramowania komputerowego, opracowywanie oprogramowania, oprogramowanie
jako usługa [SaaS], projektowanie oprogramowania komputerowego,
wypożyczanie oprogramowania komputerowego, analizy systemów
komputerowych, konwersja danych lub dokumentów na formę elektroniczną, platforma jako usługa [PaaS], prace badawczo-rozwojowe
nad nowymi produktami dla osób trzecich, przechowywanie danych
elektronicznych, tworzenie platform komputerowych, usługi doradcze w dziedzinie technologii komputerowej, usługi podmiotów zewnętrznych w dziedzinie informatyki, 45 usługi prawne, doradztwo
prawne, doradztwo podatkowe, doradztwo w sporach sądowych,
licencjonowanie oprogramowania komputerowego.
(111) 334070
(220) 2019 07 17
(210) 502389
(151) 2020 10 13
(441) 2020 03 02
(732)	AUROVITAS PHARMA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	AUROVITAS
(540)

(591) szary, zielony, granatowy
(531) 27.05.01, 29.01.13, 24.17.20
(510), (511) 5 leki, preparaty farmaceutyczne, suplementy diety.
(111) 334071
(220) 2019 07 17
(210) 502399
(151) 2019 12 30
(441) 2019 09 09
(732) KANCELARIA PRAWNA DIRECTUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DIRECTUS KANCELARIA PRAWNA
(540)

(531) 26.04.09, 26.05.12, 27.05.01

(510), (511) 45 doradztwo prawne, doradztwo w sporach sądowych,
doradztwo w zakresie sporów sądowych, doradztwo związane
z ochroną znaków towarowych, usługi doradcze związane z prawami
konsumenta (doradztwo prawne), porady prawne i zastępstwo procesowe, usługi prawne, usługi w zakresie pomocy prawnej.

(111) 334072
(220) 2019 07 17
(210) 502404
(151) 2020 10 13
(441) 2020 03 02
(732)	ARSMEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Koszalin (PL)
(540) (znak słowny)
(540)	ARSmedia
(510), (511) 35 agencje reklamowe, optymalizacja stron internetowych, doradztwo biznesowe, reklama, doradztwo w dziedzinie
strategii komunikacyjnych public relations, doradztwo w dziedzinie
strategii komunikacyjnych w reklamie, 42 tworzenie i utrzymanie
stron internetowych dla osób trzecich, usługi graficzne, doradztwo
w zakresie projektowania stron internetowych.
(111) 334073
(220) 2019 07 17
(210) 502416
(151) 2020 01 29
(441) 2019 10 14
(732) JUVENES-PROJEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) JUVENES PROJEKT
(540)

(591) niebieski
(531) 26.04.19, 26.11.12, 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 35 pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarządzanie i administrowanie działalnością gospodarczą, zarządzanie
działalnością gospodarczą w zakresie projektów budowlanych, prowadzenie negocjacji w celach biznesowych, negocjowanie umów
biznesowych i transakcji handlowych dla osób trzecich, wykonywanie ekspertyz opłacalności, organizacja grup inwestorskich, usługi
doradcze i konsultingowe w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo handlowe i ekonomiczne do celów działalności gospodarczej, doradztwo menedżerskie w celach biznesowych,
usługi agencyjne w zakresie pomocy w prowadzeniu działalności
gospodarczej, zarządzania i administrowania działalnością gospodarczą, usługi marketingowe i promocyjne, marketing inwestycyjny
i budowlany, usługi reklamowe, reklama w Internecie, dystrybucja
materiałów reklamowych, organizacja i prowadzenie wystaw, pokazów, targów, imprez, widowisk, festynów w celach biznesowych,
handlowych, promocyjnych i reklamowych, promocja sprzedaży,
36 prowadzenie działalności inwestycyjnej, prowadzenie działalności inwestycyjnej bezpośredniej oraz w charakterze inwestora
zastępczego, finansowanie inwestycji, usługi związane z finansowaniem inwestycji budowlanych, organizacja i obsługa inwestycji
kapitałowych, usługi w zakresie wyszukiwania nieruchomości mieszkaniowych, pozyskiwanie terenów pod inwestycje, dzierżawa nieruchomości, ocena i wycena nieruchomości, pośrednictwo i obrót
nieruchomościami, analizy rynku nieruchomości, usługi związane
z zarządzaniem i administrowaniem nieruchomościami, administrowanie budynkami, usługi związane z wynajmowaniem mieszkań,
usługi doradcze i konsultingowe w zakresie finansów, informacja
finansowa, usługi doradcze, konsultingowe i informacyjne dotyczące nieruchomości, usługi doradcze, konsultingowe i informacyjne
w zakresie inwestycji mieszkaniowych, usługi negocjacji w zakresie
rozliczenia zobowiązań, monitorowanie zarządzania budynkami,
37 usługi budowlane, konstrukcyjne, rozbiórkowe i wyburzeniowe, usługi związane z budową budynków, dróg, mostów, zapór lub
linii przesyłowych, zarządzanie projektami budowlanymi, usługi
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związane z generalnym wykonawstwem w zakresie budownictwa
mieszkaniowego, przemysłowego i komercyjnego, prace wykończeniowe, prace dekoratorskie, usługi związane z naprawami obiektów
budowlanych, usługi w zakresie drobnych napraw budowlanych,
usługi związane z utrzymaniem budynków w ciągłej używalności,
usługi w zakresie remontów budynków, konserwacje i naprawa
budynków, adaptacje budynków, restauracja budynków, nadzór
budowlany, nadzór budowlany w zakresie projektów dotyczących
nieruchomości, nadzór budowlany w zakresie obiektów inżynierii
wodno-lądowej, konsultacje w zakresie nadzoru budowlanego, nadzór inwestorski, wynajem narzędzi, instalacji i sprzętu budowlanego,
rozbiórkowego, czyszczącego i konserwacyjnego, usługi doradcze,
konsultacyjne i informacyjne dotyczące budownictwa, doradztwo
inżynieryjne w zakresie usług budowlanych, 42 usługi w zakresie
projektowania architektonicznego i budowlanego, projektowanie
konstrukcyjne, projektowanie budynków i instalacji budowlanych,
wykonywanie projektów technicznych, projektowanie i doradztwo
w zakresie wzornictwa przemysłowego, projektowanie wnętrz, doradztwo, konsultacje i informacje w zakresie projektowania, usługi
architektoniczne i inżynieryjne, ekspertyzy i badania inżynieryjne,
obsługa inżynieryjna kontraktów budowlanych, usługi zarządzania
projektami inżynieryjnymi, wykonywanie badań, ekspertyz, opinii
i analiz technicznych w zakresie budownictwa, doradztwo, konsultacje i informacje w zakresie usług architektonicznych i inżynieryjnych.
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(111) 334074
(220) 2019 07 18
(210) 502442
(151) 2020 10 09
(441) 2020 03 23
(732)	ATRIUM COMPLEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	A ATRIUM CENTRUM
(540)

[tylko nieruchomości], organizacja najmu nieruchomości handlowych, ściąganie czynszów od najemców zarządzanych lub posiadanych nieruchomości, wynajmowanie pomieszczeń biurowych i usługowych w nieruchomościach budynkowych, organizowanie umów
dzierżawy i najmu nieruchomości, organizowanie wynajmu nieruchomości, udzielanie informacji związanych z wynajmem budynków,
usługi agencji lub pośrednictwo w zakresie wynajmu gruntów, usługi
agencji w zakresie wynajmu budynków, usługi agencji nieruchomości w zakresie dzierżawy ziemi, usługi agencji w zakresie dzierżawy
ziemi, wynajem pomieszczeń biurowych, handlowych, wynajmowanie powierzchni w centrach handlowych, wynajem lokali na cele
biurowe, udzielanie pożyczek hipotecznych, wymiana pieniędzy,
usługi finansowe w zakresie wyceny nieruchomości gruntowych, budynkowych i lokalowych oraz doradztwa, informacji i operacji w zakresie obrotu nieruchomościami, emisja bonów wartościowych jako
nagroda za lojalność klienta, emisja bonów wartościowych w postaci bonów upominkowych, emisja bonów wartościowych w ramach
programu członkowskiego dla klientów, usługi finansowe związane
z dostarczaniem bonów na zakup towarów, 42 doradztwo w zakresie
informatyki, sprzętu komputerowego, oprogramowania komputerowego, usługi w zakresie konserwacji, aktualizacji, instalacji, projektowania, powielania, wypożyczania oprogramowania komputerowego oraz odzyskiwania danych komputerowych, wynajmowanie
zasobów serwerów, komputerów, konwersja danych lub dokumentów na formę elektroniczną, tworzenie i utrzymywanie stron internetowych, usługi komputerowe w zakresie ochrony antywirusowej,
analizy systemów komputerowych, opracowywanie projektów technicznych, architektura, projektowanie budynków, usługi w zakresie
dekoracji wnętrz, doradztwo w dziedzinie automatyzacji biura i miejsca pracy, 43 udostępnianie obiektów na imprezy i tymczasowych
biur oraz pomieszczeń na posiedzenia, udostępnianie pomieszczeń
i urządzeń do obsługi wydarzeń, udostępnianie biur, udostępnianie
pomieszczeń na posiedzenia.

(591) ciemnoszary, biały
(531) 24.17.02, 26.04.05, 26.04.16, 26.04.18, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.12
(510), (511) 35 organizowanie usług wynikających z umów z osobami
trzecimi [handel], zarządzanie zbiorami informatycznymi, doradztwo
w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej,
pośrednictwo w zakresie nabywania usług telekomunikacyjnych,
przenoszenie przedsiębiorstw, pomoc przedsiębiorstwom w przemysłowej lub handlowej działalności gospodarczej, zarządzanie
w zakresie zamówień materiałów biurowych, wynajmowanie urządzeń i wyposażenia biurowego, wyceny handlowe, zarządzanie działalnością handlową, usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne,
w tym rozpowszechnianie materiałów reklamowych, reklama billboardowa, reklama za pośrednictwem sieci komputerowych, wynajem
przestrzeni reklamowej, badania rynku, badania marketingowe, opinii publicznej w zakresie działalności gospodarczej, usługi programów lojalnościowych, motywacyjnych i promocyjnych, administrowanie konkursami w celach reklamowych, pośrednictwo w zakresie
transakcji handlowych i umów handlowych, usługi marketingu bezpośredniego, administrowanie dotyczące marketingu, analiza marketingowa nieruchomości, dostarczanie informacji marketingowej,
marketing cyfrowy, marketing bezpośredni, udostępnianie raportów
marketingowych, prowadzenie badań marketingowych, przygotowywanie planów marketingowych, planowanie strategii marketingowych, opracowywanie ankiet marketingowych, projektowanie
badań marketingowych, analiza trendów marketingowych, negocjowanie transakcji handlowych dla osób trzecich, pośrednictwo w kontaktach handlowych i gospodarczych, handlowe informacje i porady
udzielane konsumentom [punkty informacji konsumenckiej], negocjowanie i rozliczanie transakcji handlowych dla osób trzecich, pośredniczenie i zawieranie transakcji handlowych dla osób trzecich,
36 administrowanie nieruchomościami, dzierżawa biur, budynków,
dzierżawa gruntu, dzierżawa lub wynajem budynków, dzierżawa
nieruchomości posiadanych na własność, dzierżawa nieruchomości

(111) 334075
(220) 2019 07 18
(210) 502444
(151) 2020 10 09
(441) 2020 06 01
(732)	ATRIUM COMPLEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540)	Atrium Complex
(510), (511) 35 organizowanie usług wynikających z umów z osobami
trzecimi [handel], zarządzanie zbiorami informatycznymi, doradztwo
w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej,
pośrednictwo w zakresie nabywania usług telekomunikacyjnych,
przenoszenie przedsiębiorstw, pomoc przedsiębiorstwom w przemysłowej lub handlowej działalności gospodarczej, zarządzanie
w zakresie zamówień materiałów biurowych, wynajmowanie urządzeń i wyposażenia biurowego, wyceny handlowe, zarządzanie działalnością handlową, usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne,
w tym rozpowszechnianie materiałów reklamowych, reklama billboardowa, reklama za pośrednictwem sieci komputerowych, wynajem
przestrzeni reklamowej, badania rynku, badania marketingowe, opinii publicznej w zakresie działalności gospodarczej, usługi programów lojalnościowych, motywacyjnych i promocyjnych, administrowanie konkursami w celach reklamowych, pośrednictwo w zakresie
transakcji handlowych i umów handlowych, usługi marketingu bezpośredniego, administrowanie dotyczące marketingu, analiza marketingowa nieruchomości, dostarczanie informacji marketingowej,
marketing cyfrowy, marketing bezpośredni, udostępnianie raportów
marketingowych, prowadzenie badań marketingowych, przygotowywanie planów marketingowych, planowanie strategii marketingowych, opracowywanie ankiet marketingowych, projektowanie
badań marketingowych, analiza trendów marketingowych, negocjowanie transakcji handlowych dla osób trzecich, pośrednictwo w kontaktach handlowych i gospodarczych, handlowe informacje i porady
udzielane konsumentom [punkty informacji konsumenckiej], negocjowanie i rozliczanie transakcji handlowych dla osób trzecich, pośredniczenie i zawieranie transakcji handlowych dla osób trzecich,
36 administrowanie nieruchomościami, dzierżawa biur, budynków,
dzierżawa gruntu, dzierżawa lub wynajem budynków, dzierżawa
nieruchomości posiadanych na własność, dzierżawa nieruchomości
[tylko nieruchomości], organizacja najmu nieruchomości handlowych, ściąganie czynszów od najemców zarządzanych lub posiadanych nieruchomości, wynajmowanie pomieszczeń biurowych i usłu-
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gowych w nieruchomościach budynkowych, organizowanie umów
dzierżawy i najmu nieruchomości, organizowanie wynajmu nieruchomości, udzielanie informacji związanych z wynajmem budynków,
usługi agencji lub pośrednictwo w zakresie wynajmu gruntów, usługi
agencji w zakresie wynajmu budynków, usługi agencji nieruchomości w zakresie dzierżawy ziemi, usługi agencji w zakresie dzierżawy
ziemi, wynajmę pomieszczeń biurowych, handlowych, wynajmowanie powierzchni w centrach handlowych, wynajem lokali na cele
biurowe, udzielanie pożyczek hipotecznych, wymiana pieniędzy,
usługi finansowe w zakresie wyceny nieruchomości gruntowych, budynkowych i lokalowych oraz doradztwa, informacji i operacji w zakresie obrotu nieruchomościami, emisja bonów wartościowych jako
nagroda za lojalność klienta, emisja bonów wartościowych w postaci bonów upominkowych, emisja bonów wartościowych w ramach
programu członkowskiego dla klientów, usługi finansowe związane
z dostarczaniem bonów na zakup towarów, 42 doradztwo w zakresie
informatyki, sprzętu komputerowego, oprogramowania komputerowego, usługi w zakresie konserwacji, aktualizacji, instalacji, projektowania, powielania, wypożyczania oprogramowania komputerowego oraz odzyskiwania danych komputerowych, wynajmowanie
zasobów serwerów, komputerów, konwersja danych lub dokumentów na formę elektroniczną, tworzenie i utrzymywanie stron internetowych, usługi komputerowe w zakresie ochrony antywirusowej,
analizy systemów komputerowych, opracowywanie projektów technicznych, architektura, projektowanie budynków, usługi w zakresie
dekoracji wnętrz, doradztwo w dziedzinie automatyzacji biura i miejsca pracy, 43 udostępnianie obiektów na imprezy i tymczasowych
biur oraz pomieszczeń na posiedzenia, udostępnianie pomieszczeń
i urządzeń do obsługi wydarzeń, udostępnianie biur, udostępnianie
pomieszczeń na posiedzenia.

(111) 334076
(220) 2019 07 19
(210) 502515
(151) 2020 10 09
(441) 2020 01 13
(732) SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ-INSTYTUT LOTNICTWA,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) IL Institute of Aviation Warsaw 1926
(540)

(531) 01.01.02, 01.01.09, 26.01.04, 26.01.13, 26.01.16, 27.05.01
(510), (511) 7 wirówki przeciążeniowe do treningu i badań pilotów,
generatory gazu do celów gaśniczych, silniki statków powietrznych,
pędnie do statków powietrznych, przekładnie do pojazdów powietrznych, lotnicze układy przeniesienia napędu, silniki lotnicze, silniki
rakietowe do napędzania statków powietrznych, silniki elektryczne
i silniki do modeli pojazdów, statków powietrznych i łodzi, rakietowe
urządzenia napędowe do statków powietrznych, podnośniki mechaniczne i hydrauliczne, generatory gazów obojętnych-maszyny, generatory gazu, kompresory do nadmuchiwania elastycznych konstrukcji,
generatory elektryczności, turbiny inne niż do pojazdów lądowych, 9
osprzęt lotniczy zawarty w tej klasie, urządzenia zdalnego sterowania,
aparatura i urządzenia pomiarowe, diagnostyczne i testujące, urządzenia do badań naukowych i laboratoryjne, urządzenia nawigacyjne,
naprowadzające, lokalizacyjne, do namierzania celu i kartograficzne,
satelity, urządzenia satelitarne, urządzenia radiolokacyjne, urządzenia zabezpieczające, ochronne i sygnalizacyjne, aparatura i urządzenia pomiarowe, diagnostyczne i testujące, urządzenia do testowania
i kontroli jakości, urządzenia diagnostyczne do silników, maszyny
do testowania tworzyw sztucznych, oprogramowanie testowe, oprogramowanie do zdalnej diagnostyki, lotnicze urządzenia komunikacyjne, symulatory lotu, symulatory do symulacji obsługi samolotów,
elektroniczne symulatory sportowe do treningu, urządzenia zdalnego
sterowania, urządzenia do automatycznej regulacji, urządzenia do automatycznego kierowania do pojazdów, urządzenia do kontroli ruchu
powietrznego, urządzenia do kontroli lotów, urządzenia do naprowadzenia lądujących statków powietrznych, kombinezony ochronne

dla lotników, generatory gazu do celów laboratoryjnych, urządzenia
do wykrywania pożaru, automatyczne urządzenia do gaszenia ognia,
przyrządy do pomiarów geodezyjnych, przyrządy meteorologiczne,
balony meteorologiczne, 12 pojazdy do poruszania się w powietrzu
i przestrzeni kosmicznej i ich zespoły, części i akcesoria do pojazdów
do poruszania się w powietrzu i w przestrzeni kosmicznej, lekkie statki
powietrzne, bezzałogowe statki powietrzne, wiatrakowce, szybowce,
sterówce, balony powietrzne, zdalnie sterowane obiekty latające, drony, statki powietrzne z napędem elektrycznym, silniki do pojazdów
lądowych części konstrukcyjne do statków powietrznych, podwozia
statków powietrznych, płaty nośne do statków powietrznych, skrzydła do statków powietrznych, śmigła do pojazdów powietrznych,
hamulce do statków powietrznych, opony do statków powietrznych,
fotele lotnicze, fotele wyrzucane do statków powietrznych, mechanizmy do startowania do pojazdów powietrznych, spadochrony
do skoków powietrznych, pojazdy na poduszkach powietrznych, poduszkowce, samoloty amfibie, łodzie, pontony, pojazdy podwodne,
poduszki powietrzne do pojazdów, systemy alarmowe do statków
powietrznych, 35 usługi reklamowe, badania rynkowe, usługi marketingowe, rozpowszechnianie materiałów, reklamowych i informacyjnych, organizowanie wystaw, targów w celach handlowych i reklamowych, doradztwo w zakresie rekrutacji personelu, selekcja personelu,
37 konserwacja i naprawa statków powietrznych, naprawy i obsługa
samolotów, naprawa, przegląd i konserwacja pojazdów i urządzeń
do poruszania się drogą powietrzną, montaż silników lotniczych,
serwisowanie silników lotniczych, naprawa turbin, naprawa sprzętu do nawigacji powietrznej, instalowanie systemów wykrywania
pożarów, konserwacja i naprawa systemów do wykrywania pożaru,
udzielanie informacji związanych z naprawą lub konserwacją statków powietrznych, dostarczanie informacji o usługach naprawczych
w branży lotniczej, 40 obróbka i przetwarzanie materiałów z tworzyw
sztucznych, przetwarzanie gumy, nakładanie powłok odpornych
na metale i tworzywa sztuczne, nakładanie powłok odpornych na zużycie na elementy techniczne, laminowanie płyt, laminowanie tkanin,
papieru, drewna i substytutów drewna, wytwarzanie na zamówienie
prefabrykowanych elementów konstrukcyjnych, 41 usługi nauczania
i rozrywki, organizacja seminariów, szkoleń, warsztatów, konkursów,
pikników naukowych, organizacja konferencji, usługi wydawnicze,
kształcenie praktyczne, pokazy, udostępnianie obiektów i sprzętu
treningowego, szkolenia personelu, szkolenia dla pilotów i obsługi
kabiny pasażerskiej, instruktaż w zakresie latania samolotem, organizowanie pokazów lotniczych, organizowania pokazów w celach
szkoleniowych, organizowanie wystaw w celach kulturalnych lub
edukacyjnych, fotografia lotnicza, 42 usługi projektowe i inżynierskie, ekspertyzy inżynieryjne, usługi oprogramowania komputerowego, badania wytrzymałości materiałów i konstrukcji, aerodynamiki obiektów, dynamiki, drgań i hałasu maszyn i urządzeń, silników
spalinowych. odrzutowych i tłokowych, projektowanie programów
i oprogramowania komputerowego w zakresie statków powietrznych, usługi w zakresie pomiarów powietrznych, zdalny monitoring
powietrzny związany z badaniami środowiska, pomiary geodezyjne,
usługi kartograficzne, prace badawczo-rozwojowe w zakresie nowych produktów dla osób trzecich w dziedzinie tworzyw sztucznych
i kompozytów, usługi w zakresie doradztwa technicznego.

(111) 334077
(220) 2019 07 22
(210) 502547
(151) 2020 10 09
(441) 2020 01 13
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE FIAŁKOWSKI
SPÓŁKA JAWNA, Zielona Góra (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) e SKLEP.pl ZAKUPY W INTERNECIE
(540)

(591) zielony, różowy, niebieski, błękitny, zielony, czarny
(531) 26.04.04, 26.04.16, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 35 aukcje samochodowe, reklamowanie samochodów
na sprzedaż za pośrednictwem Internetu, dostarczanie informacji
za pośrednictwem Internetu na temat sprzedaży samochodów, usługi sprzedaży samochodów, usługi handlu elektronicznego, miano-
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wicie dostarczanie informacji o produktach za pośrednictwem sieci
telekomunikacyjnych do celów reklamowych i sprzedaży, administrowanie programami motywacyjnymi w celu promowania sprzedaży towarów i usług dla osób trzecich, usługi reklamowe dotyczące
sprzedaży pojazdów mechanicznych, prezentowanie produktów
w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, negocjowanie umów
kupna i sprzedaży towarów, pośredniczenie w umowach dotyczących
sprzedaży i zakupu towarów, dostarczanie informacji za pośrednictwem Internetu na temat sprzedaży samochodów, 36 ubezpieczenia
samochodowe, pośrednictwo w ubezpieczeniach samochodowych,
usługi finansowe związane z handlem samochodami, finansowanie
leasingu samochodów, usługi finansowania samochodów, wycena
używanych samochodów, 39 organizacja wynajmowanych pojazdów, usługi wynajmów pojazdów samochodowych, udostępnienie
pojazdów do wynajmu, usługi rezerwacji w zakresie wynajmu samochodów, udzielanie informacji związanych z usługami wynajmu samochodów, wypożyczanie samochodów, udostępnianie parkingów
i usługi związane z parkowaniem samochodów.

(111) 334078
(220) 2019 07 22
(210) 502578
(151) 2020 10 13
(441) 2019 12 30
(732) DOM DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) METRO ZACHÓD
(510), (511) 19 ukończone budynki z materiałów niemetalowych, 35
reklamy w zakresie nieruchomości świadczonej również on-line, prowadzenia badań rynkowych dotyczących: gruntów dla budownictwa, zasobów lokalowych, nieruchomości przeznaczonych do najmu, zagospodarowania, sprzedaży, użyczenia, usługi organizowania,
prowadzenia i zarządzania działalnością gospodarczą w dziedzinie
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, usługi promocji obrotu nieruchomościami mieszkalnymi,
organizowania przetargów na rynku obrotu gruntami, nieruchomościami, powierzchniami użytkowymi i lokalami mieszkalnymi, wynajmowania miejsc na umieszczanie ogłoszeń i reklam również w sieci
on-line, opracowywanie koncepcji użytkowania nieruchomości pod
kątem ekonomicznym, usługi inwestora budowlanego w aspekcie
ekonomiczno-organizacyjnym planowania inwestycji budowlanej, pośrednictwo w nabywaniu, sprzedaży, najmie domów, lokali
i powierzchni użytkowej, 36 usługi zarządzania nieruchomościami,
usługi sprzedaży na kredyt, usługi w zakresie wycen finansowych
majątku nieruchomego, usługi dzierżawy nieruchomości, lokali i powierzchni użytkowej, usługi: administrowania nieruchomościami,
lokalami, powierzchnią użytkową, miejscami parkingowymi, rozliczania transakcji kupna/sprzedaży nieruchomości, usługi wynajmu
budynków, lokali mieszkalnych i użytkowych, doradztwo w zakresie
zarządzania i administrowania obiektami mieszkalnymi, zespołami
osiedlowymi i gruntami, usługi przedsiębiorcy odpowiedzialnego
za budowę pod względem finansowym w aspekcie projektowania
i realizacji budowy, usługi opracowywania koncepcji użytkowania
nieruchomości, usługi w zakresie sprzedaży domów, lokali mieszkalnych i użytkowych, 37 usługi developerskie związane z budową
i zagospodarowaniem 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 dotyczących obiektów inżynierskich.
(111) 334079
(220) 2019 07 22
(210) 502579
(151) 2020 10 13
(441) 2019 12 30
(732) DOM DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) OSIEDLE MIESZKANIOWE METRO ZACHÓD
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(510), (511) 19 ukończone budynki z materiałów niemetalowych,
35 reklamy w zakresie nieruchomości świadczonej również on-line, prowadzenia badań rynkowych dotyczących: gruntów dla budownictwa, zasobów lokalowych, nieruchomości przeznaczonych
do najmu, zagospodarowania, sprzedaży, użyczenia, usługi organizowania, prowadzenia i zarządzania działalnością gospodarczą
w dziedzinie 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, usługi promocji obrotu nieruchomościami
mieszkalnymi, organizowania przetargów na rynku obrotu gruntami,
nieruchomościami, powierzchniami użytkowymi i lokalami mieszkalnymi, wynajmowania miejsc na umieszczanie ogłoszeń i reklam
również w sieci on-line, usługi w zakresie sprzedaży domów, lokali
mieszkalnych i użytkowych, opracowywanie koncepcji użytkowania
nieruchomości pod kątem ekonomicznym, usługi inwestora budowlanego w aspekcie ekonomiczno-organizacyjnym planowania inwestycji budowlanej, 36 usługi zarządzania nieruchomościami, usługi
sprzedaży na kredyt, usługi w zakresie wycen finansowych majątku
nieruchomego, usługi dzierżawy nieruchomości, lokali i powierzchni użytkowej, usługi: administrowania nieruchomościami, lokalami,
powierzchnią użytkową, miejscami parkingowymi, rozliczania transakcji kupna/sprzedaży nieruchomości, usługi wynajmu budynków,
lokali mieszkalnych i użytkowych, doradztwo w zakresie zarządzania
i administrowania obiektami mieszkalnymi, zespołami osiedlowymi
i gruntami, usługi przedsiębiorcy odpowiedzialnego za budowę pod
względem finansowym w aspekcie projektowania i realizacji budowy, usługi opracowywania koncepcji użytkowania nieruchomości,
usługi w zakresie sprzedaży domów, lokali mieszkalnych i użytkowych, 37 usługi developerskie związane z budową i zagospodarowaniem 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 dotyczących obiektów inżynierskich.

(111) 334080
(220) 2019 07 22
(210) 502580
(151) 2020 10 13
(441) 2019 12 30
(732) DOM DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) METRO ZACHÓD DZIELNICA MIESZKANIOWA
(510), (511) 19 ukończone budynki z materiałów niemetalowych, 35
reklamy w zakresie nieruchomości świadczonej również on-line, prowadzenia badań rynkowych dotyczących: gruntów dla budownictwa, zasobów lokalowych, nieruchomości przeznaczonych do najmu, zagospodarowania, sprzedaży, użyczenia, usługi organizowania,
prowadzenia i zarządzania działalnością gospodarczą w dziedzinie
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, usługi promocji obrotu nieruchomościami mieszkalnymi,
organizowania przetargów na rynku obrotu gruntami, nieruchomościami, powierzchniami użytkowymi i lokalami mieszkalnymi, wynajmowania miejsc na umieszczanie ogłoszeń i reklam również w sieci
on-line, usługi w zakresie sprzedaży domów, lokali mieszkalnych
i użytkowych, opracowywanie koncepcji użytkowania nieruchomości pod kątem ekonomicznym, usługi inwestora budowlanego
w aspekcie ekonomiczno-organizacyjnym planowania inwestycji
budowlanej, pośrednictwo w nabywaniu, sprzedaży, najmie domów,
lokali i powierzchni użytkowej, 36 usługi zarządzania nieruchomościami, usługi sprzedaży na kredyt, usługi w zakresie wycen finansowych majątku nieruchomego, usługi dzierżawy nieruchomości,
lokali i powierzchni użytkowej, usługi: administrowania nieruchomościami, lokalami, powierzchnią użytkową, miejscami parkingowymi,
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rozliczania transakcji kupna/sprzedaży nieruchomości, doradztwo
w zakresie zarządzania i administrowania obiektami mieszkalnymi,
zespołami osiedlowymi i gruntami, usługi przedsiębiorcy odpowiedzialnego za budowę pod względem finansowym w aspekcie projektowania i realizacji budowy, usługi opracowywania koncepcji
użytkowania nieruchomości, usługi w zakresie sprzedaży domów,
lokali mieszkalnych i użytkowych, 37 usługi developerskie związane
z budową i zagospodarowaniem 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 dotyczących obiektów inżynierskich.

(111) 334081
(220) 2019 07 22
(210) 502581
(151) 2020 10 13
(441) 2019 12 30
(732) MILCZARKIEWICZ PAWEŁ HOUSE PARTNERS CAPITAL,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Complete Home
(510), (511) 37 usługi budowlane, naprawy dotyczące prac budowlanych ( ściany, podłogi, instalacje hydrauliczne, instalacje elektryczne), usługi instalacyjne dotyczące instalacji hydraulicznych, elektrycznych .
(111) 334082
(220) 2019 07 24
(151) 2020 10 12
(441) 2020 02 17
(732) SZYDŁOWSKA ANNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SLAVA VARSOVIA
(540)

(210) 502673

(531) 26.04.03, 27.05.01
(510), (511) 18 torby, galanteria skórzana, portfele, 42 projektowanie
toreb oraz galanterii skórzanej oraz z innych materiałów, projektowanie mody i tkanin, projektowanie dekoracji wnętrz.
(111) 334083
(220) 2019 07 29
(210) 502824
(151) 2020 10 14
(441) 2020 02 10
(732) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU,
Wrocław (PL)
(540) (znak słowny)
(540) DOLNY ŚLĄSK ZIELONA DOLINA ŻYWNOŚCI I ZDROWIA
(510), (511) 39 dostawa energii elektrycznej, dystrybucja energii, usługi przewodników turystycznych, organizacja wycieczek
turystycznych, organizowanie i prowadzenie wycieczek, udzielanie informacji turystycznych, udzielanie informacji turystycznych
za pośrednictwem Internetu, udzielanie informacji turystycznych
za pośrednictwem globalnych sieci komputerowych, agencje rezerwacji podróży, agenci zajmujący się organizowaniem podróży, usługi
agencji podróży i rezerwacji, usługi agencji podróży w zakresie organizowania podróży wakacyjnych, usługi agencji rezerwującej podróże, 40 wytwarzanie energii, 41 degustacje win [usługi edukacyjne],
degustacje win [usługi rozrywkowe], konferencje (organizowanie
i prowadzenie-), kongresy (organizowanie i prowadzenie-), medyczne usługi edukacyjne, organizowanie imprez rekreacyjnych, organizacja warsztatów i seminariów, organizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie i prowadzenie sympozjów, organizowanie
i prowadzenie warsztatów [szkolenie], organizowanie i prowadzenie
konferencji i kongresów, świadczenie usług edukacyjnych w zakresie
zdrowia, świadczenie usług edukacyjnych związanych z dietą, świad-

czenie usług sportowych i rekreacyjnych, usługi w zakresie rekreacji,
usługi w zakresie szkoleń i rekreacji, usługi edukacyjne dotyczące
zdrowia, 44 chirurgia drzew, hodowla zwierząt, niszczenie chwastów,
ogrodnictwo krajobrazowe, pielęgnacja trawników, projektowanie kompozycji kwiatowych, projektowanie krajobrazów, sadzenie
drzew w celu kompensacji emisji dwutlenku węgla, sanatoria (usługi-), terapia z udziałem zwierząt [zooterapia], tępienie szkodników
w rolnictwie, akwakulturze, ogrodnictwie i leśnictwie, usługi kuracji
uzdrowiskowych, usługi ogrodnicze, usługi ponownego zalesiania,
usługi w zakresie pielęgnacji zwierząt, usługi weterynaryjne, usługi
z zakresu szkółek roślin.

(111) 334084
(220) 2019 07 29
(210) 502825
(151) 2020 10 14
(441) 2020 02 10
(732) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU,
Wrocław (PL)
(540) (znak słowny)
(540) ZIELONA DOLINA ŻYWNOŚCI I ZDROWIA
(510), (511) 39 dostawa energii elektrycznej, dystrybucja energii, usługi przewodników turystycznych, organizacja wycieczek
turystycznych, organizowanie i prowadzenie wycieczek, udzielanie informacji turystycznych, udzielanie informacji turystycznych
za pośrednictwem Internetu, udzielanie informacji turystycznych
za pośrednictwem globalnych sieci komputerowych, agencje rezerwacji podróży, agenci zajmujący się organizowaniem podróży, usługi
agencji podróży i rezerwacji, usługi agencji podróży w zakresie organizowania podróży wakacyjnych, usługi agencji rezerwującej podróże, 40 wytwarzanie energii, 41 degustacje win [usługi edukacyjne],
degustacje win [usługi rozrywkowe], konferencje (organizowanie
i prowadzenie-), kongresy (organizowanie i prowadzenie-), medyczne usługi edukacyjne, organizowanie imprez rekreacyjnych, organizacja warsztatów i seminariów, organizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie i prowadzenie sympozjów, organizowanie
i prowadzenie warsztatów [szkolenie], organizowanie i prowadzenie
konferencji i kongresów, świadczenie usług edukacyjnych w zakresie
zdrowia, świadczenie usług edukacyjnych związanych z dietą, świadczenie usług sportowych i rekreacyjnych, usługi w zakresie rekreacji,
usługi w zakresie szkoleń i rekreacji, usługi edukacyjne dotyczące
zdrowia, 44 chirurgia drzew, hodowla zwierząt, niszczenie chwastów,
ogrodnictwo krajobrazowe, pielęgnacja trawników, projektowanie kompozycji kwiatowych, projektowanie krajobrazów, sadzenie
drzew w celu kompensacji emisji dwutlenku węgla, sanatoria (usługi-), terapia z udziałem zwierząt [zooterapia], tępienie szkodników
w rolnictwie, akwakulturze, ogrodnictwie i leśnictwie, usługi kuracji
uzdrowiskowych, usługi ogrodnicze, usługi ponownego zalesiania,
usługi w zakresie pielęgnacji zwierząt, usługi weterynaryjne, usługi
z zakresu szkółek roślin.
(111) 334085
(220) 2019 07 29
(210) 502865
(151) 2020 10 09
(441) 2020 02 17
(732) WIDULIŃSKA EWA, Radom (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ŻYCIOWY RESET-ODŻYWIANIE EWA WIDULIŃSKA MADE
(540)

(591) zielony, granatowy
(531) 02.01.23, 02.03.23, 26.02.03, 26.02.14, 26.02.15, 26.02.18,
26.02.19, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.12, 05.03.13, 05.03.15
(510), (511) 41 kursy szkoleniowe, szkolenie i instruktaż, organizowanie programów szkoleniowych, publikowanie podręczników
szkoleniowych, publikowanie materiałów multimedialnych online,
organizowanie i prowadzenie seminariów szkoleniowych, organizowanie i prowadzenie warsztatów szkoleniowych, usługi szkoleniowe

Nr 6/2021

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

wspomagane komputerowo, zapewnienie kursów szkoleniowych
online, zapewnianie seminariów szkoleniowych on-line, usługi nauki
na odległość świadczone online, edukacja online z komputerowej
bazy danych lub za pomocą Internetu czy ekstranetów, udzielanie
informacji edukacyjnych online z komputerowej bazy danych lub
za pośrednictwem Internetu, przygotowanie prezentacji do celów
szkoleniowych, organizowanie pokazów w celach szkoleniowych,
organizowanie wystaw w celach szkoleniowych, kursy samoświadomości jako szkolenia, trening osobisty jako szkolenie, udostępnianie
informacji edukacyjnych w dziedzinie zdrowia i sprawności fizycznej,
szkolenia w zakresie odżywiania, nauczanie w zakresie sposobów
odżywiania, usługi edukacyjne związane z odżywianiem, szkolenia
w zakresie diety, niemedyczne, prowadzenie kursów internetowych
w zakresie diet, kursy instruktażowe w zakresie odchudzania, szkolenia w zakresie ziołolecznictwa, szkolenia z dziedziny medycyny,
instruktaż w zakresie ćwiczeń fizycznych, usługi klubów zdrowia dotyczące zdrowia i ćwiczeń fizycznych, doradztwo w zakresie treningu
fizycznego, treningi zdrowotne i treningi fitness, udzielanie informacji związanych z ćwiczeniami fizycznymi za pośrednictwem strony
internetowej online, usługi szkoleniowe lub edukacyjne w dziedzinie
life coachingu, coaching w zakresie życia osobistego jako life coaching, szkolenia w zakresie sprawności fizycznej, szkolenia z zakresu
zajęć rekreacyjnych, szkolenia w zakresie pielęgnacji urody, szkolenia
w zakresie ćwiczeń grupowych, szkolenia w zakresie utrzymywania
dobrej kondycji fizycznej, usługi szkoleniowe dotyczące zdrowia zawodowego, kursy szkoleniowe z zakresu zdrowia, szkolenia w zakresie zdrowia i wellness, szkolenia w zakresie kosmetyki i urody, kursy
szkoleniowe w zakresie rozwoju osobistego, szkolenia w dziedzinie
zaburzeń medycznych i ich leczenie.

(111) 334086
(220) 2019 07 30
(151) 2020 10 09
(441) 2020 01 27
(732)	ŁUKASZEWICZ EDWARD, Teresin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	ANED
(540)

(210) 502900

(591) czerwony
(531) 27.05.01, 27.05.17, 29.01.01
(510), (511) 1 produkty chemiczne przeznaczone dla przemysłu, prac
badawczych, żywice syntetyczne w stanie surowym, tworzywa
sztuczne w stanie surowym, środki do gaszenia ognia, preparaty
do hartowania i lutowania metali, produkty chemiczne do konserwowania żywności, substancje garbujące, kleje (spoiwa) przeznaczone
dla przemysłu, materiały syntetyczne do wchłaniania oleju, katalizatory wulkanizacyjne, płyny do usuwania siarczanów z akumulatorów,
roztwory zapobiegające tworzeniu się piany w akumulatorach, octan
glinu, octan celulozy w stanie surowym, octany, bezwodnik kwasu
octowego, aceton, acetylen, czterochlorek acetylenu, kwasy, mieszaniny chemiczne kwasoodporne, preparaty uszlachetniające do produkcji stali, żywice akrylowe w stanie surowym, aktyn, dodatki chemiczne do iłowych płuczek wiertniczych, dodatki chemiczne
do paliw silnikowych, dodatki chemiczne do olejów, dodatki detergentowe do benzyny, klejące materiały do bandaży chirurgicznych,
kleje do płytek ceramicznych, środki do zmiękczania wody, guma
tragakantowa, osłabiacze fotograficzne, agar, środki do chłodzenia
silników w pojazdach, spoiwa do betonu, albuminy/białka zwierzęce
lub roślinne, jako surowy materiał, białko słodowe, białko jodowane,
alkaliczne związki żrące, alkalia lotne do celów przemysłowych, jodki
alkaliczne do celów przemysłowych, sole metali alkalicznych, alkalia,
alkaloidy, alkohol, alkohol etylowy, aldehydy, kwasy alginowe do celów przemysłowych, wodorosty jako nawóz, preparaty chemiczne
do konserwowania artykułów spożywczych, glin, ałun glinowy, wodorotlenek glinowy, krzemian glinu, chlorek aluminium, jodek glinu,
ałun, ameryk, skrobia do celów przemysłowych, klej ze skrobi, inny
niż do celów papierniczych lub do użytku domowego, sól amonowa,
sole amonowe, amoniak, amonowy aldehyd, ałun amonowy, sole
amonowe, octan amylu, alkohol amylowy, preparaty chemiczne
do analiz laboratoryjnych inne niż do celów medycznych lub wetery-
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naryjnych, amoniak bezwodny, bezwodnik tytanu do celów przemysłowych, preparaty z węgla pochodzenia zwierzęcego, białko zwierzęce jako surowiec, kwas antranilowy, preparaty zapobiegające
tworzeniu się osadów, antydetonatory do silników spalinowych, substancje zapobiegające zamarzaniu, antymon, siarczek antymonu,
apretura, guma arabska, preparaty do oklejania drzew stosowane
w sadownictwie, azotan srebrowy, roztwory do posrebrzania, gliniec, keramzyt do uprawy hydroponicznej jako podłoże, argon, arsenian ołowiu, arsen, kwas arsenowy, astat, preparaty do zmiękczania
mięsa do celów przemysłowych, azotany, azot, kwas azotowy, preparaty bakteryjne do celów innych niż medyczne lub weterynaryjne,
preparaty bakteriologiczne do celów innych niż medyczne lub weterynaryjne, preparaty bakteriologiczne do octowania, kąpiele galwaniczne, baryt, bar, związki baru, siarczan baru, preparaty zapobiegające powstawaniu oczek w pończochach, zasady-preparaty chemiczne, balsam gurjunowy do produkcji pokostów, boksyt, bentonit,
glina bentonitowa, kwasy benzenopochodne, pochodne benzenu,
toluen, kwas benzoesowy, metylobenzol, berkel), środki chemiczne
do napowietrzania betonu, środki do konserwacji betonu, z wyjątkiem farb i olejów, wodorowęglan sodowy do celów chemicznych,
dwuchlorek cyny, dwuchromian potasu, dwuchromian sodu, katalizatory biochemiczne, potasowy szczawian, dwutlenek manganu, bizmut, azotan bizmutu do celów chemicznych, woski do czyszczenia,
chemikalia do odbarwiania tłuszczów, środki do wybielania olejów,
preparaty do wybielania materiałów organicznych, drewno garbnikowe, boraks, kwas borowy do celów przemysłowych, iłowe płuczki
wiertnicze, preparaty do lutowania, środki do konserwacji cegieł
z wyjątkiem farb i olejów, brom do celów chemicznych, środki zapobiegające kondensacji pary, karbid, sole wapienne, kaliforn, kamfora
do celów przemysłowych, preparaty do konserwacji kauczuku, węglany, węgiel, hydraty węgla, siarczek węgla, czterochlorometan węgla, kwas węglowy, węgliki, kazeina do celów przemysłowych, lutet,
katalizatory chemiczne, substancje żrące do celów przemysłowych,
celuloza, pochodne chemiczne celulozy, estry celulozy do celów
przemysłowych, eter celulozy do celów przemysłowych, spoiwa, centurium, mieszanki do produkcji ceramiki technicznej, uformowane
materiały ceramiczne przeznaczone do filtrowania, cer, cez, ketony,
substancje do naprawy dętek, węgiel aktywny, węgiel pochodzenia
zwierzęcego, węgiel kostny, węgiel z krwi zwierzęcej, węgiel do filtrów, preparaty do oszczędzania węgla, octan wapnia, węglan wapnia, chlorek wapnia, środki chemiczne do czyszczenia kominów, preparaty chemiczne do celów naukowych inne niż do celów leczniczych
lub weterynaryjnych, substancje chemiczne ułatwiające wytwarzanie stopów metali, produkty chemiczne przeznaczone dla przemysłu, chlorany, chlor, chlorowodorki, kwas chlorowodorowy, chlorki,
kwas cholowy, chromiany, chrom, kwas chromowy, kwas chromowy,
preparaty do nadawania nieprzepuszczalności cementowi, z wyjątkiem farb, środki do konserwacji cementu, z wyjątkiem farb i olejów,
spoiwa do naprawy stłuczonych przedmiotów jako substancje klejące, kwas cytrynowy do celów przemysłowych, kleje do celów przemysłowych, kleje jako apretura, kleje do afiszów, kleje do celów przemysłowych, kleje do tapet, kolodium, utleniacze jako dodatki
chemiczne do paliwa silnikowego, preparaty do oszczędzania paliwa, mieszanka ceramiczna do spiekania [ziarnista I sypka], preparaty
chemiczne do kondensacji, bejce garbarskie, środki do konserwacji
piwa, preparaty do konserwacji murów, z wyjątkiem farb i olejów,
środki do konserwacji dachówek, z wyjątkiem farb i olejów, preparaty do zmiękczania skór, środki chemiczne ożywiające kolor do celów
przemysłowych, produkty chemiczne do przygotowywania barwników, wodorowinian potasowy do celów chemicznych, wodorowinian potasowy do celów przemysłowych, kreozot do celów chemicznych, aldehyd krotonowy, preparaty kriogeniczne, krypton, kleje
do skóry, środki chemiczne do nadawania nieprzepuszczalności skórze wyprawionej, środki chemiczne do impregnacji skóry wyprawionej, środki chemiczne do odświeżania skóry wyprawionej, preparaty
do wyprawiania skóry, preparaty przyspieszające gotowanie do celów przemysłowych, cymen, środki chemiczne do usuwania nagaru
z silników, środki do odklejania-środki chemiczne do rozpuszczania
skrobi, odbarwiacze do celów przemysłowych, preparaty do odklejania, preparaty do odtłuszczania stosowane w procesach produkcyjnych, preparaty ułatwiające wyjmowanie z formy, środki do matowienia, dehydranty do celów przemysłowych, preparaty do usuwania
kamienia kotłowego, preparaty do usuwania osadu inne niż stosowane w gospodarstwie domowym, detergenty stosowane w procesach
produkcyjnych, dekstrynowe kleje, diastaza do celów przemysło-
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wych, tworzywa sztuczne w postaci dyspersji, rozpuszczalniki do lakierów, dolomit do celów przemysłowych, preparaty do hartowanie
metali, dysproz, zakwaszone roztwory do ładowania baterii, morska
woda do celów przemysłowych, woda destylowana, ciężka woda,
woda utleniona, wody potasowe, wymienniki jonowe [produkty chemiczne], preparaty do matowienia emalii, produkty chemiczne
do produkcji emalii, z wyjątkiem farb, środki chemiczne do matowienia lakierów, środki do zmiękczania do celów przemysłowych, emulgatory, emulsje fotograficzne, preparaty do klejenia, enzymy do celów przemysłowych, żywice epoksydowe w stanie surowym, erb,
spirytus drzewny, roztwory solne, ocet spirytusowy, estry, etan, etery, eter etylowy, preparaty chemiczne do zapobiegania powstawaniu plam na tkaninach, europ, środki gaśnicze, mączki do celów przemysłowych, sole z zawartością żelaza, enzymy do celów chemicznych,
enzymy mlekowe do celów przemysłowych, żelazo-cyjanki, składniki
do gwintowania, materiały filtrujące: materiały filtrujące-tworzywa
sztuczne w stanie surowym, mineralny materiał filtracyjny, materiały
filtrujące-substancje roślinne, kwiat siarczany do celów chemicznych,
flokulanty, produkty do fluatyzacji, płyn magnetyczny do celów
przemysłowych, płyny wspomagające do materiałów ściernych, płyny do układu kierowniczego ze wspomaganiem, płyny do napędu
automatycznego, fluor, związki fluoru, kwas fluorowodorowy, topniki do lutowania, topniki do spawania, odlewnicze elementy do formowania, kwas mrówkowy, aldehyd mrówkowy do celów chemicznych, preparaty folerskie dla przemysłu włókienniczego, materiały
do spilśniania tkanin, frans, gadolin, galusan bizmutu zasadowy,
kwas galusowy do wytwarzania atramentu, gal, kwas taninowy, produkty do galwanizacji, gambir, preparaty do oczyszczania gazu, gaz
rozpylający do aerozoli, gaz ochronny stosowany przy spawaniu,
gazy zestalone do celów przemysłowych, żelatyna do celów przemysłowych, elektroforetyczne żele, inne niż do użytku medycznego lub
weterynaryjnego, pochłaniacze-substancje aktywne, szkliwo ceramiczne, suchy lód, lepy na ptaki-substancje klejące, glukoza do celów
przemysłowych, glikozydy, gluten do celów przemysłowych, gluten
nie do użytku biurowego lub domowego, glicerydy, gliceryna do celów przemysłowych, glikol, eter glikolowy, materiały do klejenia
gumy, inne niż do użytku biurowego lub domowego, środki do dysocjacji tłuszczów, grafit do celów przemysłowych, kwasy tłuszczowe,
guano jako nawóz, hel, holm, środki do usuwania olejów, środki
do dysocjacji olejów, wodziany, hydraty, hydrazyna, preparaty przeciwwilgociowe stosowane w murarstwie, z wyjątkiem farb, wodór,
podchloryn sodu, tiosiarczany, klej rybi inny niż do papieru lub
do użytku domowego lub do środków spożywczych, materiały
ognioodporne, jod do celów chemicznych, sole jodu, kwas jodowy,
jodki do celów przemysłowych, izotopy do celów przemysłowych,
kainit, kaolin, okrzemkowa ziemia, kwas mlekowy, enzymy mlekowe
do celów chemicznych, laktoza do celów przemysłowych, laktoza,
lantan, lecytyna do celów przemysłowych, lecytyna, preparaty zapobiegające matowieniu soczewki, spoiwa odlewnicze, płyny do obwodów hydraulicznych, płyny hamulcowe, tlenek litu, lit, węglan magnezowy, magnezyt, chlorek magnezu, manganian, kora mangrowa
do celów przemysłowych, olejowe spoiwa-kity, lepiki, kity szklarskie,
szpachlówki samochodowe do naprawy karoserii, mastyks do wypełniania wgłębień w drzewach, kleje do obuwia, mastyksy do skór,
mastyksy do opon, preparaty do matowienia szkła, tworzywa sztuczne w stanie surowym, rtęć, sole rtęci, metaloidy, metale ziem alkalicznych, metale alkaliczne, preparaty do odzysku metali, metale ziem
rzadkich, metan, eter metylowy, środki chemiczne stosowane
do ochrony przeciw pleśni, kwasy mineralne, utrwalacze barwników
do metali, preparaty zapobiegające wrzeniu do preparatów schładzających silniki, naftalen, neodym, neon, neptun, neutralizatory gazów toksycznych, kostny węgiel, sadza do celów przemysłowych,
sadza piecowa do celów przemysłowych, galas, kwas oleinowy, oliwin, preparaty do matowienie emalii lub szkła, szczawiany, kwas
szczawiowy, trójtlenek antymonu, tlenek chromowy, tlenek kobaltu
do celów przemysłowych, tlenek rtęci, tlenek ołowiu, tlen, chlorek
palladu, papier białkowany, papier barytowy, papier odczynnikowy,
inny niż do celów medycznych i weterynaryjnych, papier lakmusowy,
papier nitrowany, preparaty do usuwania tapet, masa celulozowa,
miazga drzewna, pektyna do celów przemysłowych, pektyna do celów fotograficznych, nadboran sodowy, nadwęglany, nadchlorany,
nadsiarczany, kwas nadsiarkowy, środki do usuwania nafty, fenol
do celów przemysłowych, fosfatydy, fosfor, kwas ortofosforowy,
środki chemiczne dla fotografii, kwas pikrynowy, plastyfikatory, plastizole, octan ołowiowy, pluton, substancje do naprawy dętek, mąka

ziemniaczana do celów przemysłowych, potaż, potas, prazeodym,
promet, protaktyn, podtlenek azotu, prusydki, preparaty do uzdatniania wody, preparaty chemiczne oczyszczające oleje, kwas pirogalusowy, wierzbowiec do celów przemysłowych, produkty chemiczne
do czyszczenia grzejników, chemiczne odczynniki, inne niż do celów
medycznych lub weterynaryjnych, preparaty chłodnicze, aktywatory
chemiczne do kauczuku, aktywatory chemiczne do papieru, żywice
sztuczne w stanie surowym, syntetyczne żywice w stanie surowym,
ren, rubid, odlewniczy piasek, sacharyna, kwas salicylowy, saletra,
samar, mydła metaliczne do celów przemysłowych, skand, kwas sebacynowy, sól nieprzetworzona, kwaśny szczawian potasowy, sól
kamienna, sól do konserwowania inna niż do żywności, selen, sole
do celów przemysłowych, sole złota, sole metali ziem rzadkich, sole
metali szlachetnych do celów przemysłowych, sole do barwienia metali, sole do ogniw galwanicznych, sole jako preparaty chemiczne,
krzemiany, krzem, silikony, sód, preparaty chemiczne do lutowania,
kalcynowana soda, soda kaustyczna do celów przemysłowych, soda
amoniakalna, soda, siarka, szpat ciężki, spinel-preparaty chemiczne,
preparaty antystatyczne nie do użytku domowego, kwas stearynowy, stront, sadza do celów przemysłowych, siarczany, benzosulfimid,
kwas sulfonowy, siarczki, kwas siarkawy, kwas siarkowy, eter siarkowy, talk, tanina, mąka z tapioki do celów przemysłowych, osad winowy nie do celów farmaceutycznych, kwas winowy, technet, tellur,
środki powierzchniowo-czynne, terb, barwniki chemiczne do emalii
i szkła, czterochlorki, preparaty nadające wodoodporność materiałom tekstylnym, preparaty chemiczne do ożywiania tekstyliów, preparaty chemiczne do impregnacji materiałów tekstylnych, tal, tiokarbanilidy, tor, tul, tytanit, toluen, kwas wolframowy, środki chemiczne
do matowienia szkła, środki zapobiegające matowieniu szkła, preparaty do matowienia szkła, szkło wodne, ocet drzewny, alkohol winny,
wiskoza, witriol, preparaty do wulkanizacji, witeryt, ksenon, iterb, itr,
dwutlenek cyrkonu, wyroby chemiczne do celów przemysłowych,
naukowych, fotograficznych, dla rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa,
żywice syntetyczne w stanie surowym, tworzywa sztuczne w stanie
surowym, preparaty do uzdatniania wody, materiały filtracyjne-substancje mineralne i roślinne, środki do gaszenia ognia, preparaty
do hartowania i lutowania metali, środki chemiczne do czyszczenia
kominów, produkty do konserwacji i preparaty do nadawania nieprzepuszczalności cementowi z wyjątkiem farb i olejów, materiały
ognioodporne, substancje garbujące, kleje przeznaczone dla przemysłu, sól do konserwowania inna niż do żywności, sole do celów
przemysłowych, odczynniki chemiczne inne niż do użytku medycznego lub weterynaryjnego, odbarwiacze do celów przemysłowych,
pochłaniacze wilgotności, olejowe spoiwa-kity, lepiki, 2 atramenty
jadalne, auramina, balsam kanadyjski, barwniki, barwnik do drewna,
barwniki alizarynowe, barwniki anilinowe, barwniki do obuwia,
barwniki w postaci pisaków do odnawiania mebli, annato jako barwnik, indygo jako barwnik, kurkuma jako barwnik, sadza jako barwnik,
szafran jako barwnik, strączyn żółty jako barwnik, tlenek kobaltu,
drewno barwiące, ekstrakt z drewna barwiącego, koloranty, bejce,
bejce do drewna, bejce do skóry, emalie, emalie do malowania, farby
i farby mocno rozcieńczone, farba wapienna, farby aluminiowe, farby
bakteriobójcze, farby ceramiczne, farby zawierające azbest, farby
przeciw zanieczyszczeniom, farby ognioodporne, farby wodne, farby
wodne do użytku w sztuce, farby olejne do użytku w sztuce, próbki
farb w formie łat stosowane przed malowaniem do przetestowania
kolorów do wielokrotnego nakładania, lakiery i pokosty, lakier asfaltowy, lakier bitumiczny, lakier kopalowy, lakiery do powlekania brązem, podkłady, powłoki, powłoki antygraffiti, powłoki do drewna,
powłoki do krycia smołowaną tekturą, powłoki zabezpieczające
przed korozją podwozie pojazdów, zaprawy farbiarskie, rozcieńczalniki do farb, terpentyna, rozcieńczalniki do lakierów, utrwalacze
do lakierów, utrwalacze do akwareli, środki wiążące do farb, sykatywy-środki wysuszające do farb, szelak, szkliwo jako lakiery i farby,
sumak do lakierów, glejta ołowiowa, minia ołowiana, mleko wapienne, kartridże z tuszem, napełnione, do drukarek i fotokopiarek, tonery do drukarek i fotokopiarek, wkłady z atramentem jadalnym, pełne,
do drukarek, wkłady z tonerem, pełne, do drukarek i fotokopiarek,
tusz do apretur dla skór, tusz do grawerowania, tusz do znakowania
zwierząt, tusze do skór, mieszanki drukarskie jako tusze, gumiguta
stosowana w malarstwie, gumożywice, folie metalowe do stosowania w malarstwie, dekorowaniu, drukarstwie i sztuce, metale w proszku do stosowania w malarstwie, dekorowaniu, drukarstwie i sztuce,
proszek glinowy do malowania, proszki do srebrzenia, sproszkowany
brąz do malowania, papier do barwienia jajek wielkanocnych, pig-
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menty: biel cynkowa, biel ołowiana, dwutlenek tytanu, emulsje
srebrne jako pigmenty, siena naturalna jako barwnik, preparaty
ochronne do metali, preparaty zapobiegające matowieniu metali,
preparaty zabezpieczające przed rdzą, oleje przeciwrdzewne, środki
zabezpieczające przed rdzą, smary przeciwrdzewne, preparaty zabezpieczające przed psuciem się drewna, oleje do konserwacji drewna, karbonyl do konserwacji drewna, kreozot do ochrony drewna,
taśmy antykorozyjne, srebrna pasta, tynk wapienny, kalafonia, karmin koszenilowy jako barwnik, kopal, sandarak, żywice naturalne
w stanie surowym, mastyks jako żywica naturalna, 7 akcesoria mocowane do odkurzaczy do rozpylania perfum oraz środków dezynfekcyjnych, alternatory, awaryjne generatory prądotwórcze, generatory
elektryczności, betoniarki, brzeszczoty pił jako części maszyn, diamenty szklarskie jako części maszyn, długopisy do druku 3d, drukarki
3d, dziurkarki jako maszyny, elektrody do urządzeń spawalniczych,
elektryczne maszyny i urządzenia do polerowania woskiem, elektryczne mopy parowe, elektryczne otwieracze do puszek, elektryczne przyrządy do wyciągania gwoździ, elektryczne urządzenia
do otwierania drzwi, elektryczne urządzenia do otwierania okien,
elektryczne urządzenia do zamykania okien, elektryczne zamknięcia
drzwiowe, elektryczne urządzenia do spawania, elektryczne zgrzewarki do tworzyw sztucznych, etykieciarki, głowice wiertarskie jako
części maszyn, hydrauliczne urządzenia do otwierania drzwi, hydrauliczne urządzenia do otwierania okien, hydrauliczne urządzenia
do zamykania okien, hydrauliczne zamknięcia drzwi, instalacje
do centralnego odkurzania, instalacje odsysające pył do czyszczenia,
kable sterownicze do maszyn i silników, koła szlifierskie jako części
maszyn, koparki jednoczerpakowe mechaniczne, kosiarki, kosze samowyładowcze mechaniczne, kurki spustowe, lampy lutownicze
na gaz jako maszyny, lance termiczne jako maszyny, lut-lampy jako
palniki do lutowania, łańcuchy do podnośników, łańcuchy napędów,
inne niż do pojazdów lądowych, manipulatory przemysłowe, maszyny do budowy dróg, maszyny do mieszania, maszyny do mycia ciśnieniowego, maszyny do nanoszenia cienkiej warstwy farby, maszyny do obróbki drewna, maszyny do obróbki kamienia, maszyny
do ostrzenia, maszyny do produkcji bitumu, maszyny do przetwarzania tworzyw sztucznych, maszyny do smołowania, maszyny do ubijania, maszyny do usuwania odpadków, maszyny do uszczelniania
do celów przemysłowych, maszyny do zszywania, maszyny drenarskie, maszyny i urządzenia do czyszczenia elektryczne, maszyny kopiące rowy, maszyny kruszące, maszyny na sprężone powietrze, maszyny rozpylające, maszyny ssące do celów przemysłowych,
mieszalniki, miksery elektryczne, młotki, młoty dźwigniowe, młoty
elektryczne, młoty pneumatyczne, napełniarki, narzędzia ręczne
o napędzie innym niż ręczny, nawijarki mechaniczne do przewodów
giętkich, nitownice, noże jako części maszyn, noże elektryczne, nożyce elektryczne, elektryczne odkurzacze do użytku domowego, handlowego, przemysłowego i komercyjnego, odtłuszczacze jako części
maszyn, ostrza jako części maszyn, pakowarki, palniki gazowe do cięcia, palniki gazowe do lutowania, paski klinowe do silników, pasy
do maszyn, pasy do podnośników, pasy do przenośników, pasy
do silników, pasy do prądnic, piły jako maszyny, piły o napędzie innym niż ręczny, pistolety jako narzędzia na naboje wybuchowe, pistolety dozujące klej, elektryczne, pistolety natryskowe do malowania, pistolety pneumatyczne do wytłaczania masy uszczelniającej,
pneumatyczne urządzenia do otwierania drzwi, pneumatyczne
urządzenia do otwierania okien, pneumatyczne urządzenia do zamykania drzwi, pneumatyczne urządzenia do zamykania okien, podajniki taśmy klejącej, polerki elektryczne, przecinarki, przecinarki
łukowe, przenośniki, przesiewacze żużlu, instalacje do przesiewania,
przyrządy do przenoszenia ładunków na poduszkach powietrznych,
przyrządy do zasuwania zasłon, sterowane elektrycznie, roboty przemysłowe, rozdrabniacze do celów przemysłowych, rurowe przenośniki pneumatyczne, sita, skrobaki do czyszczenia rur, ssawki do odkurzaczy, stoły do pił, szczotki do odkurzaczy, szczotki elektryczne,
śrubokręty elektryczne, śrubokręty silnikowe, śrubokręty zasilane
elektrycznie, taśmy przylepne do kół pasowych, torby do odkurzaczy, transportery pneumatyczne, ubijaki elektryczne, uchwyty,
uchwyty do ostrzy, uchwyty wiertarskie, ugniatarki mechaniczne,
urządzenia do malowania, urządzenia do polerowania parkietów
woskiem, elektryczne urządzenia do podnoszenia i wyciągania, urządzenia podnośnikowe, wciągniki, wyciągi, podnośniki, podnośniki
pneumatyczne, węże do odkurzaczy, wibratory do celów przemysłowych, wiertarki, wiertarki ręczne elektryczne, wytłaczarki, 8 ręcznie
sterowane narzędzia i przyrządy do obróbki materiałów, budowlane,
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do naprawy i konserwacji, narzędzia i przyrządy ręcznie napędzane
stosowane w budownictwie, bijaki jako narzędzia, brzeszczoty do pił
jako części narzędzi ręcznych, czerpaki murarskie, diamenty szklarskie, dłuta: dłuta gniazdowe, dłuta kamieniarskie, dłuta rzeźbiarskie,
dłuta wklęsłe, dłutka do uszczelniania, dobijaki do gwoździ, dziurkacze numerujące, dziurkacze rewolwerowe, dźwignie, ekspandery,
frezy, grzechotki jako narzędzia ręczne, gwintownice jako narzędzia
ręczne, gwintownice ramkowe pierścieniowe jako narzędzia ręczne,
imadła, imadła stołowe, kątowniki jako narzędzia ręczne, kielnie jako
narzędzia ręczne, packi jako narzędzia ręczne, rajberki jako narzędzia
ręczne, klucze jako narzędzia ręczne, kopaczki ręczne, koparki do rowów ręczne, kosiarki ogrodowe ręczne, kosy, kurki, lewarki uruchamiane ręcznie, łomy, łopaty, maczety, miechy do kominków, mieszadła do mieszania farb, młotki, młotki awaryjne, młotki
do groszkowania, młotki drewniane, młotki murarskie, młotki nitownicze, moździerze do tłuczenia, napinacze drutu i taśm metalowych,
narzędzia do wyciągania gwoździ, narzędzia formierskie, narzędzia
ręczne do usuwania izolacji z drutu, narzędzia ręczne o napędzie
ręcznym, narzędzia skrawające, narzędzia ścierne, nitownice, noże:
noże ceramiczne, noże do tapet, noże kowalskie, nożyce, nożyczki,
obcinaki do rur, obsługiwane ręcznie piły wyrzynarki, obudowy
do pił ręcznych, oplatarki, oprawki do rozwiertaków, oprawki
do wierteł, osełki do ostrzenia, oskardy, kilofy, ostrza, ostrza do strugów, ostrza do nożyc, ostrzałki, ośniki, otwieracze do puszek nieelektryczne, paski skórzane do ostrzenia, pasy na narzędzia, pilniki, pilniki
igłowe, pilniczki kartonowe ze szmerglem, pilśniarki, piły jako narzędzia ręczne, piły kabłąkowe jako narzędzia ręczne, pincety, pistolety
jako narzędzia ręczne: pistolety do uszczelniania jako narzędzia ręczne, pistolety ręczne do wytłaczania masy uszczelniającej, kitu i innych zawiesistych produktów, pompki ręczne, pompy powietrza
o napędzie ręcznym, przebijaki, przecinacze, przecinaki, przedłużacze do korb do gwintowników, przycinarki do rur, przyrządy do cięcia
rur, przyrządy do dekantacji cieczy, przyrządy do ostrzenia, przyrządy tnące, punktaki, rączki do narzędzi ręcznych, rozwiertaki, scyzoryki, sekatory, skrobaki, skrzynki uciosowe, strugi, strugi kątniki,
szczypce płaskie, szczypce, kleszcze, szmerglowe tarcze ścierne,
szpachelki dla artystów, szpachle, szpachle do mieszania farb, szpadle, śrubokręty, nieelektryczne, świdry, świdry ciesielskie, tarcze szlifierskie jako narzędzia ręczne, tarniki, tarki ręczne, zacieraki, zacieraczki, tłuczki, toporki, topory ciesielskie, ubijaki do gruntu, uchwyty
do osełek, uchwyty do pił, wiertarki ręczne piersiowe, wiertła, wiertła
do drążenia, wybijaki, wyciągarki przewodów, wytłaczarki, zaciski
ciesielskie i bednarskie, żelazka ręczne nieelektryczne, żelazka
do wosku, żyletki, 16 arkusze celulozy regenerowanej do owijania,
arkusze z wiskozy do zawijania, atrament, atrament korektorski, dozowniki taśmy przylepnej, folia samoprzylegająca z tworzyw sztucznych, rozciągliwa, do paletyzacji, folia z tworzywa sztucznego
do opakowywania, folie z bąbelkami z tworzywa sztucznego do opakowywania, katalogi, materiały szkoleniowe i instruktażowe, prospekty, publikacje drukowane, kleje, klej rybi do papieru lub do użytku domowego, kleje do materiałów papierniczych lub do użytku
domowego, pasta skrobiowa do celów papierniczych lub do użytku
domowego, korektory w płynie, korektory w taśmie, kreda do pisania, kreda do znakowania, kreda krawiecka, kreda w sprayu, artykuły
malarskie, kuwety malarskie, pędzle, wałki i rolki do malowania ścian,
linijki rysownicze, materiały filtracyjne z papieru, materiały opakowaniowe amortyzujące, do wyściełania z papieru lub kartonu, maty papierowe, nalepki, naklejki, narzędzia do słojowania i marmurkowania, nawilżacze, nawilżacze do powierzchni klejących, noże
do papieru, ochrona gumowa na palce, ołówki, papier, papier do zawijania, papier filtracyjny, papier higieniczny, papier parafinowany,
papier pergaminowy, papier przebitkowy, papier w arkuszach, papier z miazgi drzewnej, pudełka z papieru lub kartonu, ręczniki papierowe, ręczniki do twarzy papierowe, ręczniki papierowe do czyszczenia, rolki do taśm barwiących, skrobaki wymazujące biurowe,
spinacze do papieru, stemple do pieczętowania, szablony, szablony
do wymazywania, sznurek introligatorski, taśma klejąca, taśmy przylepne do celów papierniczych lub do użytku domowego, taśmy
do kodów kreskowych, taśmy elastyczne do użytku biurowego, tkanina klejąca do materiałów piśmiennych, torby papierowe, torebki
do pakowania [koperty, woreczki] z papieru lub tworzyw sztucznych,
tuby z tektury, worki na śmieci wykonane z papieru lub z tworzyw
sztucznych, wypełnienie z papieru lub kartonu, wyroby przeznaczone do wymazywania, zakreślacze, zszywacze, zszywki biurowe, 17
akrylowe żywice-półprodukty, arkusze azbestowe, arkusze z wisko-
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zy, inne niż do pakowania, armatura niemetalowa do przewodów
sprężonego powietrza, azbest, azbestowe kurtyny bezpieczeństwa,
azbestowe płytki dachowe, balata, bariery pływające zatrzymujące
zanieczyszczenia, dielektryki [izolatory], dźwiękoszczelne materiały,
farby izolacyjne, lakier izolacyjny, fibra wulkanizowana, filament
z tworzywa sztucznego do drukarek 3d, filc izolacyjny, filc azbestowy, folia z celulozy regenerowanej, inna niż do pakowania, folie metalowe izolacyjne, folie przeciwodblaskowe do okien zabarwione,
folie z tworzyw sztucznych nie do pakowania, folie z tworzyw sztucznych do stosowania w rolnictwie, formy ebonitowe, guma: guma surowa lub półprzetworzona, guma do bieżnikowania opon, gumowe
ograniczniki do drzwi, gumowe uszczelki do słoików, gutaperka, izolatory, izolatory do kabli, izolatory do przewodów elektrycznych,
kauczuk ciekły depolimeryzowany, roztwór kauczukowy, kauczuk
syntetyczny, kauczuk wulkanizowany-ebonit, kit, korki gumowe,
kształtki, niemetalowe, do rur elastycznych, kształtki, niemetalowe,
do rur sztywnych, liny gumowe, łączenia cylindrowe, materiały
do pakowania z gumy lub tworzyw sztucznych, materiały wyściełające z gumy lub tworzyw sztucznych, materiały do uszczelniania okien
i drzwi, materiały filtracyjne z półprzetworzonych pianek lub tworzyw sztucznych, materiały filtrujące z półprzetworzonych folii
z tworzyw sztucznych, materiały nieprzewodzące do zatrzymywania
ciepła, materiały przeciw stratom ciepła w kotłach, materiały zbrojeniowe niemetalowe do rur, mieszanki chemiczne zatrzymujące ciepło, mika jako surowiec lub półprodukt, nici gumowe nie dla włókiennictwa, nici z tworzyw sztucznych nie dla włókiennictwa, nici
z tworzyw sztucznych do lutowania, niemetalowe osłony do rur,
octan celulozy, półprzetworzony, ognioodporne materiały izolacyjne, ograniczniki otwarcia okna, gumowe, okładziny do sprzęgieł, półprodukty na okładziny hamulców, oleje izolacyjne, olej izolacyjny
do transformatorów, papier izolacyjny, papier azbestowy, papier
do kondensatorów elektrycznych, pierścienie uszczelniające, pierścienie gumowe, podkładki z gumy lub włókna wulkanizowanego,
pokrycia z kory jako izolacja akustyczna, powłoki azbestowe, przewody giętkie do chłodnic pojazdów, przewody giętkie niemetalowe,
przędza elastyczna nie do celów włókienniczych, rękawice izolacyjne, srebrna taśma klejąca, szczeliwa: szczeliwa do połączeń, szczeliwa do złączy, szczeliwo azbestowe, wata do uszczelniania, sztuczne
żywice jako półprodukty, taśmy izolacyjne, taśmy samoprzylepne,
inne niż do użytku biurowego, medycznego czy domowego, tektura
azbestowa, tkaniny izolacyjne: tkaniny azbestowe, tkaniny z włókna
szklanego do izolacji, wełna mineralna do izolacji, wełna żużlowa
do izolacji, włókno szklane do izolacji, pakuły, torby, koperty, woreczki, z gumy do pakowania, tuleje gumowe do osłony części maszyn,
tworzywa sztuczne półprzetworzone, tworzywa sztuczne wyprofilowane stosowane w produkcji, uszczelki do rur, uszczelnienia przeciw
przeciągom w postaci taśm, uszczelnienia wodoodporne, węże
do podlewania, węże z materiałów tekstylnych, węże parciane, substancje do izolacji przeciw wilgoci w budynkach, włókna azbestowe,
włókna węglowe, inne niż do celów włókienniczych, włókna z tworzyw sztucznych nie dla włókiennictwa, wypełnienia do szczelin
kompensacyjnych, zaprawy izolacyjne, zawory klapowe gumowe,
zawory z kauczuku naturalnego lub z włókna wulkanizowanego,
zderzaki amortyzujące gumowe, złączki, niemetalowe do rur elastycznych, związki chemiczne do uszczelniania przecieków, żywica
naturalna w stanie surowym lub półobrobionym, 19 alabaster, alabastrowe szkło, altany konstrukcje niemetalowe, arkusze i pasy z tworzyw sztucznych do znakowania dróg, asfalt, nawierzchnie asfaltowe,
zaprawa azbestowa, cement azbestowy, balustrady niemetalowe,
baraki, belki policzkowe/wangi niemetalowe, beton, betonowe elementy budowlane, bitumiczne powłoki dachowe, bitumiczne wyroby dla budownictwa, boazerie, tektura budowlana asfaltowana, konstrukcje budowlane niemetalowe, budynki niemetalowe przenośne,
cegły, cement, cement magnezjowy, chlewy nie z metalu, brykiety
z wytłoków z trzciny cukrowej, drewno budowlane, drewno częściowo obrobione, drewno obrobione, drewno na profile, deski: deski
podłogowe, deski podłogowe drewniane, drewniane forniry, domy
z prefabrykatów-zestawy do montażu, materiały do budowy i pokryć
dróg, materiały do pokryć nawierzchni drogowych, materiały wiążące do naprawy dróg, drzwi niemetalowe, drzwi pancerne niemetalowe, drzwi wahadłowe niemetalowe, ościeżnice drzwiowe niemetalowe, płyty drzwiowe niemetalowe, dzieła sztuki wykonane z kamienia,
betonu lub marmuru, dźwigary niemetalowe, elementy budowlane
niemetalowe w postaci płyt, elementy krawędziowe do kształtowania terenu z tworzyw sztucznych, elementy wykończeniowe budow-

lane niemetalowe, filc dla budownictwa, formy odlewnicze niemetalowe, ganki niemetalowe do budownictwa, geotekstylia, gips, glina,
glina ceglarska, glina garncarska, granit, granulat szklany do znakowania dróg, gumowe łożyska do izolacji sejsmicznej budynków, harmonijkowe drzwi niemetalowe, kamień, kamieniarskie wyroby, materiały wiążące do produkcji kamieni, kamień budowlany, kamień
żużlowy, kanały niemetalowe dla instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, karton budowlany, karton z miazgi drzewnej do użytku
w budownictwie, kątowniki niemetalowe, kruszywo klinkierowe, kominowe deflektory niemetalowe, kominowe nasady niemetalowe,
kominowe przedłużacze niemetalowe, kominowe trzony niemetalowe, kominy niemetalowe, konstrukcyjne elementy niemetalowe dla
budownictwa, korek aglomerowany do budownictwa, kostka brukowa drewniana, kratownice niemetalowe, kreda, krokwie dachowe,
kryształ górski, ksylolit, kształtki rurowe rozgałęzieniowe niemetalowe, kurniki niemetalowe, listwy niemetalowe, konstrukcje niemetalowe lodowisk, łupek, łupki dachowe, dachówka łupkowa, proszek
łupkowy, malarskie komory natryskowe niemetalowe, margiel wapienny, marmur, maszty niemetalowe, materiały budowlane niemetalowe, moskitiery niemetalowe, mozaiki dla budownictwa, nadproża niemetalowe, nawierzchnie tłuczniowe, niemetalowe konstrukcje
szklarni, niemetalowe materiały na pokrycia dachowe, niemetalowe
płytki ścienne, niemetalowe ramy do okien szklanych, niemetalowe
słupy, obudowy kominków niemetalowe, ochronne bariery drogowe
niemetalowe, glina ogniotrwała, ogniotrwałe materiały budowlane,
niemetalowe, ogniotrwałe powłoki cementowe, okiennice niemetalowe, okładziny drewniane, okna witrażowe, okna żaluzjowe niemetalowe, okrycia niemetalowe dla budownictwa, oliwin dla budownictwa, opancerzenie z płyt niemetalowe, osłony pancerne niemetalowe,
pak, cement do budowy palenisk, palisady niemetalowe, parapety
okienne niemetalowe, parkiety, piasek, z wyjątkiem piasku formierskiego, piaskowiec dla budownictwa, platformy prefabrykowane
niemetalowe, płoty, parkany niemetalowe, płytki ścienne niemetalowe dla budownictwa, płyty brukowe niemetalowe, płyty budowlane
niemetalowe, płyty cementowe, płyty do brukowania wykonane
z materiałów niemetalowych, pływackie baseny, konstrukcje niemetalowe, podkłady kolejowe niemetalowe, podłogi niemetalowe,
podłogowe płytki niemetalowe, podłogowe płyty parkietowe, pokrycia dachowe niemetalowe zawierające baterie słoneczne, pokrycia dachowe z gontów, pokrycia ścienne nie z metal, porfir, posążki
z kamienia, betonu lub marmuru, powłoki, profile niemetalowe dla
budownictwa, profile niemetalowe do gzymsów, ptaszarnie jako
konstrukcje, rury sztywne niemetalowe, rury drenażowe niemetalowe, rury kamionkowe niemetalowe, rurociągi zasilające niemetalowe, rury spustowe niemetalowe, rury wodociągowe niemetalowe,
rusztowania niemetalowe, rynny dachowe niemetalowe, schody niemetalowe, stopnie schodów niemetalowe, siding winylowy, sklejka,
słupy cementowe, słupy niemetalowe dla budownictwa, słupy ogłoszeniowe niemetalowe, słupy telegraficzne niemetalowe, smoła węglowa, smołowane taśmy do użytku w budownictwie, srebrny piasek, stajnie, sufity niemetalowe, szalówki, szalunki niemetalowe
do betonu, szklarnie przenośne niemetalowe, szkło bezodpryskowe,
szkło budowlane, szkło emaliowane, do celów budowlanych, szkło
płaskie walcowane okienne do użytku w budownictwie, szkło izolacyjne, sztuczny kamień, ścianki działowe niemetalowe, ścianki
szczelne niemetalowe, świecąca kostka brukowa, tablice sygnalizacyjne nieświecące, niemechaniczne, niemetalowe, tarcica, pawilony
targowe, terakota, tłuczeń, trampoliny niemetalowe, trzcina do użytku w budownictwie, tuf wapienny, tynk, uliczne kanały ściekowe niemetalowe, wapień, wapno, pokrywy do włazów niemetalowe, wolnostojące niemetalowe konstrukcje chroniące przed słońcem,
wsporniki niemetalowe do użytku w budownictwie, wykończeniowe
elementy dachów, niemetalowe, zaprawy budowlane, zawory przewodów drenażowych, niemetalowe i nie z tworzyw sztucznych, zawory wodociągowe niemetalowe i nie z tworzyw sztucznych, zbiorniki murowane, zbrojenia niemetalowe dla budownictwa, znaki
nieświecące, niemechaniczne, niemetalowe, żaluzje zewnętrzne niemetalowe i nietekstylne, żużel, żwir, 35 administrowanie programami lojalności konsumenta, agencje informacji handlowej, agencje
reklamowe, aktualizacja i utrzymywanie danych w komputerowych
bazach danych, aktualizacja i utrzymywanie informacji w rejestrach,
analizy kosztów, badania dotyczące działalności gospodarczej, badania rynkowe, badania w zakresie biznesu, dekoracja wystaw sklepowych, doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych, public relations, doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych
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w reklamie, doradztwo w zakresie organizacji działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie zarządzania biznesem, dostarczanie informacji dotyczących kontaktów handlowych
i biznesowych, ekonomiczne prognozy, fakturowanie, fotokopiowanie, handlowe informacje i porady udzielane konsumentom, punkty
informacji konsumenckiej, indeksowanie stron internetowych w celach handlowych lub reklamowych, informacja o działalności gospodarczej, kolportaż próbek, pozyskiwanie danych do komputerowej
bazy danych, komputerowe zarządzanie plikami, negocjowanie i rozliczanie transakcji handlowych dla osób trzecich, negocjowanie
umów biznesowych dla osób trzecich, obróbka tekstów, optymalizacja stron internetowych, optymalizacja wyszukiwarek do celów promocji dodatkowej, organizowanie targów w celach handlowych lub
reklamowych, outsourcing, pisanie scenariuszy do celów reklamowych, pokazy towarów, pomoc przy zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi lub handlowymi, pomoc w zarządzaniu działalnością gospodarczą, poszukiwania w zakresie patronatu, powielanie
dokumentów, prezentowanie produktów w mediach dla celów
sprzedaży detalicznej, produkcja filmów reklamowych, produkcja
programów typu telezakupy, produkcja programów związanych z telezakupami, projektowanie materiałów reklamowych, promocja
sprzedaży dla osób trzecich, publikowanie tekstów reklamowych,
rejestracja komunikatów pisemnych i danych, reklama: reklama korespondencyjna, reklama online za pośrednictwem sieci komputerowej, reklama typu „płać za kliknięcie”, reklama zewnętrzna, reklamy
radiowe, reklamy telewizyjne, bezpośrednia reklama pocztowa, rozpowszechnianie reklam, wynajem bilbordów, wynajem czasu reklamowego we wszystkich środkach przekazu, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, wypożyczanie materiałów reklamowych,
sporządzanie indeksów informacji do celów handlowych lub reklamowych, sprzedaż detaliczna lub hurtowa produktów chemicznych
przeznaczonych dla przemysłu, prac badawczych i rolnictwa, łącznie
z komponentami, wchodzącymi w skład produktów należących
do innych klas, w tym nieprzetworzonych żywic syntetycznych, nieprzetworzonych tworzyw sztucznych, preparatów do hartowania
i lutowania metali, substancji garbujących, klei i spoiwa przeznaczonych dla przemysłu, farb, pokostów, lakierów, środków zapobiegających korozji, środków zabezpieczających drewno, barwników, surowych żywic naturalnych, folii metalicznych i form proszkowych dla
malarzy, dekoratorów, drukarzy i artystów, maszyn i obrabiarek, elektrycznych maszyn i urządzeń czyszczących, silników z wyjątkiem stosowanych w pojazdach lądowych, mechanizmów sprzęgania i napędu z wyjątkiem stosowanych w pojazdach lądowych, części
do napędów i silników, narzędzi rolniczych o napędzie innym niż
ręczny, automatów sprzedających, narzędzi i przyrządów ręcznych
o napędzie ręcznym używanych w różnych zawodach, papieru i kartonu, wyrobów z tych materiałów, artykułów biurowych, materiałów
z tworzyw sztucznych do pakowania, klei i materiałów klejących
do celów biurowych i domowych, materiałów do izolacji elektrycznych, cieplnych i akustycznych oraz tworzyw sztucznych i substytuty
tych wszystkich materiałów stosowanych w produkcji, w postaci arkuszy, bloków i prętów oraz wyroby z tych materiałów, rur elastycznych niemetalowych, tworzyw sztucznych wyprofilowanych stosowanych w produkcji, materiałów budowlanych niemetalowych,
budynków przenośnych niemetalowych, rur sztywnych niemetalowych stosowanych w budownictwie, asfaltu, smoły, bituminów, półfabrykatów drewnianych, szkła budowlanego, wyselekcjonowanie,
z myślą o osobach trzecich, różnych produktów bez uwzględnienia
transportu, tak by umożliwić konsumentom obejrzenie i dokonanie
zakupu w dobrych warunkach świadczone przez sklepy detaliczne,
hurtownie, za pomocą katalogów przesyłanych pocztą lub środków
komunikacji elektronicznej, na przykład przez strony internetowe
lub telesklepy, statystyczne zestawienia, systematyzacja danych
w komputerowych bazach danych, telemarketing, transkrypcja wiadomości, tworzenie tekstów reklamowych, uaktualnianie materiałów reklamowych, usługi w zakresie opracowania graficznego do celów 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 marketingowe, usługi pośrednictwa biznesowego dotyczące kontaktowania ze sobą potencjalnych inwestorów
prywatnych z przedsiębiorcami potrzebującymi finansowania, usługi
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pośrednictwa w handlu, usługi pośrednictwa w zakresie nabywania
usług telekomunikacyjnych dla osób trzecich, usługi public relations,
usługi sekretarskie, usługi umawiania spotkań, usługi w zakresie nabywania dla osób trzecich [zakupy produktów i usług dla innych
przedsiębiorstw], usługi w zakresie porównywania cen, usługi związane z przenoszeniem przedsiębiorstw, wyceny handlowe, wynajmowanie urządzeń i wyposażenia biurowego, wypożyczanie stoisk
handlowych, wystawy w celach handlowych lub reklamowych, wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych dla osób trzecich,
zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców
towarów i usług, zarządzanie działalnością gospodarczą w zakresie
projektów budowlanych, 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.

(111) 334087
(220) 2019 07 30
(210) 502939
(151) 2020 10 14
(441) 2020 03 09
(732) KAZANOWSKI MACIEJ MIKOŁAJ, Zabrze (PL)
(540) (znak słowny)
(540)	YONIEE
(510), (511) 9 aplikacje komputerowe do pobrania, dyski komputerowe, dzwonki do pobierania do telefonów komórkowych, elektroniczne breloki do kluczy będące pilotami zdalnego sterowania, elektroniczne etykietki na towarach, elektroniczne tablice wyświetlające,
elektroniczne terminarze osobiste, elektroniczne tłumacze kieszonkowe, emotikony do pobrania na telefony komórkowe, etui na okulary,
etui na smartfony, filmy rysunkowe animowane, folie ochronne dostosowane do smartfonów, futerały na przyrządy i aparaturę fotograficzną, grafika do pobrania do telefonów komórkowych, hologramy, identyfikacyjne karty magnetyczne, inteligentne bransoletki jako
przyrządy pomiarowe, inteligentne pierścionki, interaktywne tablice
elektroniczne, interaktywne terminale z ekranami dotykowymi, interfejsy audio, interfejsy komputerowe, kartridże z grami wideo, karty
inteligentne z układem scalonym, karty pamięci do urządzeń do gier
wideo, kijki do robienia sobie zdjęć, klawiatury komputerowe, kodowane identyfikacyjne bransoletki magnetyczne, kodowane karty magnetyczne, komputery, komputery do noszenia na ciele lub w ubraniach, komputery kieszonkowe, komputery przenośne, krokomierze,
łańcuszki do binokli, magnesy dekoracyjne, magnetyczne nośniki danych, monitory wyświetlające wideo do noszenia na ciele lub w ubraniach, myszy komputerowe, nauszniki do słuchawek, neony reklamowe, nośniki do rejestracji dźwięku, odblaskowe kamizelki ochronne,
okulary, okulary 3D, okulary inteligentne, okulary ochronne do uprawiania sportu, okulary przeciwsłoneczne, oprawki do okularów, oprogramowanie gier, oprogramowanie gier komputerowych do pobrania, oprogramowanie komputerowych wygaszaczy ekranu, nagrane
lub do pobrania, pagery radiowe, palmtopy, pamięci komputerowe,
pamięci zewnętrzne USB, paski do telefonów komórkowych, platformy oprogramowania komputerowego, nagrane lub do pobrania, pliki
muzyczne do pobierania, podkładki pod myszy komputerowe, podpórki pod nadgarstki do użytku z komputerem, pokrowce do komputerów kieszonkowych, pokrowce do tabletów, pokrowce na laptopy,
pokrowce na smartfony, programy komputerowe do pobrania, programy komputerowe nagrane, programy sterujące komputerowe, nagrane, przenośne odtwarzacze multimedialne, przyrządy do pomiarów geodezyjnych, przyrządy do pomiaru odległości, przyrządy
do śledzenia aktywności do noszenia na sobie, przyrządy do wyznaczania azymutu, przyrządy nawigacyjne, publikacje elektroniczne,
do pobrania, ramki cyfrowe do zdjęć, rękawice cybernetyczne, roboty
do teleprezencji, słuchawki zakładane na głowę, słuchawki telefoniczne, smartfony, sprzęt komputerowy, sprzęt peryferyjny do komputerów, stojaki przystosowane do laptopów, sznureczki do binokli, tablety, tarcze odblaskowe noszone na ubraniu w celu zapobiegania
wypadkom drogowym, telefony komórkowe, tokeny bezpieczeństwa,
torby do noszenia komputerów, urządzenia do nawigacji satelitarnej,
urządzenia do projekcji wirtualnych klawiatur, urządzenia do przetwarzania danych, urządzenia monitorujące, inne niż do celów medycznych, urządzenia systemu GPS, urządzenia telekomunikacyjne w postaci biżuterii, walkie-talkie, zegarki inteligentne, zestawy
do korzystania z telefonu bez użycia rąk, zestawy na głowę do rzeczywistości wirtualnej, 35 administrowanie programami lojalności konsumenta, agencje informacji handlowej, agencje reklamowe, aktualiza-
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cja i utrzymywanie danych w komputerowych bazach danych, badania
biznesowe, badania dotyczące działalności gospodarczej, badania
opinii publicznej, badania rynkowe, bezpośrednia reklama pocztowa,
dekoracja wystaw sklepowych, doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych public relations, doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych w reklamie, dostarczanie informacji dotyczących kontaktów handlowych i biznesowych, ekonomiczne prognozy, handlowe
informacje i porady udzielane konsumentom w wyborze towarów
i usług, impresariat w działalności artystycznej, indeksowanie stron
internetowych w celach handlowych lub reklamowych, kolportaż próbek, pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych, komputerowe zarządzanie plikami, marketing ukierunkowany, marketing w ramach wydawania oprogramowania, negocjowanie i rozliczanie
transakcji handlowych dla osób trzecich, optymalizacja stron internetowych, optymalizacja wyszukiwarek do celów promocji dodatkowej,
organizacja pokazów mody w celach promocyjnych, organizowanie
targów w celach handlowych lub reklamowych, pokazy towarów, prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej,
produkcja filmów reklamowych, produkcja programów typu telezakupy, produkcja programów związanych z telezakupami, projektowanie
materiałów reklamowych, promocja sprzedaży dla osób trzecich, promowanie towarów i usług w formie sponsorowania wydarzeń sportowych, publikowanie tekstów reklamowych, reklama, reklama korespondencyjna, reklama online za pośrednictwem sieci komputerowej,
reklama typu „płać za kliknięcie”, reklama zewnętrzna, reklamy radiowe, reklamy telewizyjne, rozpowszechnianie reklam, sporządzanie indeksów informacji do celów handlowych lub reklamowych, sporządzanie wyciągów z konta, statystyczne zestawienia, systematyzacja
danych w komputerowych bazach danych, telemarketing, tworzenie
tekstów reklamowych, uaktualnianie materiałów reklamowych, udostępnianie informacji o działalności gospodarczej za pośrednictwem
strony internetowej, usługi agencji importowo-eksportowych, usługi
aukcyjne, usługi handlu detalicznego online w zakresie dzwonków telefonicznych do pobrania, usługi handlu detalicznego online w zakresie muzyki cyfrowej do pobrania, usługi handlu detalicznego online
w zakresie muzyki i filmów nagranych oraz do pobrania, usługi handlu
detalicznego w zakresie dzieł sztuki świadczone przez galerie sztuki,
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 public relations, usługi relacji z mediami, usługi w zakresie nabywania 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, usługi związane z listami prezentów, wyceny handlowe, wynajem
bilbordów, wynajem czasu reklamowego we wszystkich środkach
przekazu, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, wypożyczanie materiałów reklamowych, wypożyczanie stoisk handlowych, wystawy
w celach handlowych lub reklamowych, wyszukiwanie informacji
w plikach komputerowych dla osób trzecich, zapewnianie platformy
internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, 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, gadżety reklamowe, 41 chronometraż imprez sportowych, 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, fotografia, fotoreportaże, informacja o imprezach rozrywkowych, informacja
o rekreacji, komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji
elektronicznej, pokazy z zakresu kształcenia praktycznego, kultura fizyczna, organizacja imprez rozrywkowych typu cosplay, organizacja
pokazów mody w celach rozrywkowych, organizowanie balów, organizowanie i prowadzenie koncertów, organizowanie i prowadzenie
konferencji, organizowanie i prowadzenie kongresów, organizowanie
konkursów dla celów rozrywkowych, lub edukacyjnych, organizowanie konkursów piękności, organizowanie loterii, organizowanie widowisk, organizowanie wystaw w celach kulturalnych lub edukacyjnych,
organizowanie zawodów sportowych, planowanie przyjęć jako działalność rozrywkowa, pozowanie dla artystów, produkcja programów
radiowych i telewizyjnych, produkcja widowisk, prowadzenie wycieczek z przewodnikiem, publikowanie on-line elektronicznych książek

i czasopism, rezerwowanie miejsc na pokazy, świadczenie usług w zakresie karaoke, telewizyjne usługi rozrywkowe, udostępnianie filmów
online nie do pobrania, udostępnianie muzyki cyfrowej nie do pobrania w Internecie, udostępnianie obiektów i sprzętu do gry w golfa,
udostępnianie obiektów i sprzętu do salonów gier, udostępnianie
obiektów i sprzętu rekreacyjnego, udostępnianie publikacji elektronicznych, nie do pobrania, usługi agencji dystrybucji biletów dla celów
rozrywkowych, usługi artystów estradowych, usługi edycji wideo
na potrzeby realizacji imprez, usługi gier oferowane w systemie on-line za pośrednictwem sieci komputerowej, usługi klubowe dla rozrywki lub nauki, usługi klubów zdrowia, usługi kulturalne, edukacyjne lub
rozrywkowe świadczone przez galerie sztuki, usługi parków rozrywki,
usługi prezenterów muzyki, usługi rozrywkowe, usługi szkoleniowe
zapewniane przy pomocy symulatorów, usługi technika oświetlenia
na potrzeby realizacji imprez, usługi w zakresie obozów wakacyjnych,
usługi związane z dyskotekami, wypożyczanie aparatury oświetleniowej do dekoracji teatralnych lub do studiów telewizyjnych, wystawianie spektakli na żywo, wystawianie spektakli rewiowych.

(111) 334088
(220) 2019 07 31
(210) 502946
(151) 2020 10 12
(441) 2020 03 02
(732) ROGANOWICZ AGNIESZKA HIMAL AR, Łódź (PL)
(540) (znak słowny)
(540) MSZYCAL
(510), (511) 1 produkty chemiczne przeznaczone dla przemysłu i prac
badawczych oraz dla rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa, nawozy,
nawozy azotowe, fosforowe, potasowe i z mikroelementami, nawozy i preparaty do użyźniania gleby, nawozy i preparaty do hodowli
i odżywiania roślin, ekstrakty i miazgi roślinne do celów odżywczych
i ochronnych roślin, detergenty używane i do stosowania w procesach produkcyjnych oraz w rolnictwie, ogrodnictwie i leśnictwie, 3
mydła, preparaty do czyszczenia, preparaty do nabłyszczania liści
roślin, 5 środki do zwalczania robactwa, fungicydy, herbicydy, pestycydy, insektycydy, biocydy, środki bakteriobójcze, wyciągi i miazgi roślinne dla odstraszania robactwa i zwierząt, preparaty do odkażania
i sterylizacji gleby, podłoża, pomieszczeń i narzędzi ogrodniczych i inwentarskich, środki dezynfekcyjne, środki grzybobójcze, środki owadobójcze, mydła lecznicze i dezynfekujące, preparaty do dezynfekcji.
(111) 334089
(220) 2019 08 05
(210) 503128
(151) 2020 10 09
(441) 2020 03 16
(732) TRANSITION TECHNOLOGIES-CONTROL SOLUTIONS
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CS TRANSITION TECHNOLOGIES CONTROL SOLUTIONS
(540)

(591) pomarańczowy, czarny
(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.04.04, 26.11.03
(510), (511) 7 roboty przemysłowe, instalacje elektryczne, instalacje
elektryczne do zdalnego sterowania procesami przemysłowymi,
elektryczne urządzenia kontrolno-sterujące, elektryczne instalacje
przeciwwłamaniowe, 9 instalacje elektryczne do sterowania zdalnego procesami przemysłowymi, programy komputerowe, wszystkie
programy komputerowe i oprogramowanie niezależnie od mediów
rejestrujących lub środków rozpowszechniania, tzn. oprogramowania zapisanego na magnetycznych nośnikach lub ładowalnego
z odległych sieci komputerowych, urządzenia i przyrządy do przewodzenia, przełączania, przekształcenia danych, urządzenia do nagrywania, przesyłania oraz odtwarzania dźwięku lub obrazów, nagrane dyski, płyty kompaktowe, DVD i inne nośniki nagrań cyfrowych,
komputery, komputery przenośne, oprogramowanie do urządzeń
mobilnych, sprzęt komputerowy i akcesoria komputerowe, urządzenia, instalacje, aparaty i akcesoria służące do telekomunikacji, oprogramowanie dotyczące komunikacji multimedialnej, magnetyczne,
optyczne i cyfrowe nośniki danych, oprogramowanie komputerowe
dla sieci i usług, programy komputerowe stosowane w Internecie,
serwery, oprogramowanie w zakresie automatyki i systemów sterowania, aplikacje komputerowe i do urządzeń mobilnych, komputerowe programy sterujące, światłowody, urządzenia do regulowania
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kotłów, urządzenia systemu GPS, sprzęt do przetwarzania danych,
roboty do nadzoru bezpieczeństwa, roboty do teleprezencji, roboty edukacyjne, roboty humanoidalne wyposażone w sztuczną
inteligencję, roboty laboratoryjne, elektryczne urządzenia pomiarowe, 11 automatyka budynkowa, HVAC, instalacje klimatyzacyjne,
instalacje grzewcze, instalacje i urządzenia wentylacyjne [klimatyzacyjne, instalacje do oczyszczania ścieków-procesy przemysłowe,
instalacje do uzdatniania wody-procesy przemysłowe, armatura
bezpieczeństwa do urządzeń oraz rur wodnych i gazowych, armatura do regulacji urządzeń wodnych lub gazowych oraz przewodów
wodnych lub gazowych, armatura regulacyjna i bezpieczeństwa
do przewodów gazowych, armatura regulacyjna i bezpieczeństwa
do urządzeń gazowych, automatyczne instalacje do transportu popiołu, 37 instalacja, konserwacja i naprawa maszyn, instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia, instalowanie aparatury
kontrolno-pomiarowej, instalowanie i naprawa urządzeń elektrycznych, instalowanie, konserwacja i naprawa sprzętu komputerowego,
instalowanie i naprawa urządzeń elektrycznych, 41 organizowanie
i prowadzenie kursów edukacyjnych i szkoleń, organizowanie praktyk zawodowych, usługi wydawnicze i edytorskie, organizowanie
konferencji i szkoleń, działalność wspomagająca edukację, usługi
w zakresie pozaszkolnych form edukacji, publikacje multimedialne,
organizowanie i prowadzenie szkoleń, seminariów, konferencji, sympozjów, warsztatów oraz pozostałych form edukacji w dziedzinie IT
oraz dziedzin pokrewnych, usługi edukacyjne i szkoleniowe związane z oprogramowaniem, sprzętem komputerowym, aplikacjami
i sieciami, tłumaczenia, komputerowe przygotowanie materiałów
do publikacji elektronicznej, 42 usługi w zakresie projektowania
i tworzenia oprogramowania komputerowego i dla urządzeń mobilnych, doradztwo techniczne w dziedzinie oprogramowania komputerowego i komputerowych baz danych, dostosowanie, instalacja,
aktualizacja i konserwacja oprogramowania komputerowego i komputerowych baz danych, dostosowanie, instalacja, aktualizacja i konserwacja komputerowych baz danych, usługi doradcze w dziedzinie
technologii komputerowej, usługi wparcia technicznego polegające
na serwisie i naprawie oprogramowania komputerowego i komputerowych baz danych, doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego, tworzenie i utrzymywanie stron internetowych dla osób
trzecich, prace badawczo-rozwojowe, usługi w zakresie tworzenia
oprogramowania komputerowego do komunikacji między różnymi
urządzeniami sieciowymi, usługi w zakresie tworzenia oprogramowania komputerowego i systemów komputerowych umożliwiających realizację przetwarzania i przesyłania danych, analizy systemów
komputerowych, programowanie komputerów i urządzeń mobilnych, konserwacja oprogramowania komputerowego, projektowanie systemów komputerowych, projektowanie i tworzenie oprogramowania wspierającego i/lub optymalizujące procesy biznesowe,
konwersja danych lub dokumentów na formę elektroniczną, usługi
w zakresie opracowywania, integracji, wdrażania w zakresie komputerowego software, hardware i firmware, systemów opracowania
danych i sieci komputerowych, usługi dotyczące oprogramowania,
sprzętu komputerowego i sieci komputerowych, zarządzanie projektami IT, usługi wsparcia architektonicznego IT, usługi consultingowe
i outsourcingowe w zakresie informatyki, outsourcing programistów,
informatyków oraz specjalistów IT, outsourcing usług oraz rozwiązań
IT, pomoc techniczna w zakresie systemów i sprzętów komputerowych, oprogramowania komputerowego, projektowanie komputerowych sieci, projektowanie komputerowych baz danych, usługi
w zakresie technologii informatycznych i komputerowych, doradztwo, konsultacje i ekspertyzy w zakresie informatyki oraz systemów
komputerowych, aktualizowanie oprogramowania komputerowego,
badania w dziedzinie automatyki i sterowania, chmury obliczeniowe,
doradztwo dotyczące bezpieczeństwa komputerowego, doradztwo
w zakresie oprogramowania komputerowego, instalacja oprogramowania komputerowego, monitorowanie systemów komputerowych
w celu wykrywania awarii, monitorowanie systemów komputerowych w celu wykrywania nieautoryzowanego dostępu lub naruszeń
bezpieczeństwa danych, opracowywanie projektów technicznych,
tworzenie platform komputerowych, usługi inżynieryjne, usługi konsultacyjne w dziedzinie technologii informacyjnej, usługi podmiotów zewnętrznych w dziedzinie informatyki, doradztwo dotyczące
oszczędności energii, doradztwo w zakresie projektowania i rozbudowy sprzętu komputerowego, dostarczanie informacji o technologii komputerowej i programowaniu za pośrednictwem strony
internetowej, monitoring systemów komputerowych przy użyciu
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dostępu zdalnego, odzyskiwanie danych komputerowych, opracowywanie projektów technicznych, oprogramowanie jako usługa [SaaSj, prace badawczo-rozwojowe nad nowymi produktami dla osób
trzecich, przechowywanie danych elektronicznych, usługi doradcze
w dziedzinie technologii telekomunikacyjnej, usługi konsultacyjne
w dziedzinie technologii informacyjnej, usługi podmiotów zewnętrznych w dziedzinie informatyki, wynajmowanie serwerów WWW .

(111) 334090
(220) 2019 08 05
(151) 2020 10 15
(441) 2020 05 11
(732) BOŃKOWSKI DAMIAN TRUDERS, Olsztyn (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) happy coffee
(540)

(210) 503133

(531) 02.09.08, 27.05.01
(510), (511) 29 napoje mleczne z przewagą mleka, 30 aromaty kawowe, aromaty spożywcze inne niż olejki eteryczne, kakao, kawa, kawa
nienaturalna, kawa niepalona, musy czekoladowe, musy deserowe,
napoje czekoladowe z mlekiem, napoje kawowe z mlekiem, napoje
kakaowe z mlekiem, napoje na bazie kakao, napoje na bazie kawy,
pralinki, preparaty roślinne zastępujące kawę, przyprawy, przyprawy
korzenne, przyprawy smakowe (sosy, marynaty), ptifurki (ciasteczka),
syropy i melasa, wyroby cukiernicze, wyroby cukiernicze do dekoracji świątecznych choinek, wyroby cukiernicze na bazie migdałów,
wyroby cukiernicze na bazie orzechów arachidowych, wyroby czekoladowe do dekoracji ciast, wysokoproteinowe batoniki zbożowe.
(111) 334091
(220) 2019 08 05
(210) 503137
(151) 2020 10 14
(441) 2020 05 25
(732) POLFARMEX SPÓŁKA AKCYJNA, Kutno (PL)
(540) (znak słowny)
(540)	NODISEN
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, leki, środki dezynfekcyjne,
odkażające, produkty weterynaryjne, dietetyczne środki medyczne,
materiały opatrunkowe, żywność dla niemowląt, środki nasenne,
środki uspokajające.
(111) 334092
(220) 2019 08 05
(210) 503142
(151) 2020 10 12
(441) 2020 01 07
(732) THERMALEO PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PIENINY SPA RESORT
(540)

(591) niebieski
(531) 29.01.11, 27.05.01, 27.05.17, 26.01.01, 26.01.16, 26.13.25
(510), (511) 43 usługi hotelowe i restauracji, 44 usługi SPA, usługi rehabilitacji fizycznej, terapia zajęciowa i rehabilitacja.
(111) 334093
(151) 2020 10 12

(220) 2019 08 06
(441) 2019 12 30

(210) 503190
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(732)	AROMA P. DRANIAK SPÓŁKA JAWNA, Michałowice (PL)
(540) (znak słowny)
(540) TAN 4 ME
(510), (511) 3 kosmetyki i wyroby perfumeryjne, preparaty kosmetyczne do opalania, olejki kosmetyczne, olejki eteryczne.
(111) 334094
(220) 2019 08 08
(210) 503278
(151) 2020 10 13
(441) 2020 01 20
(732) WYRÓB WĘDLIN TRADYCYJNYCH WOLAREK SPÓŁKA JAWNA
B. WOLAREK, W. WOLAREK, Nowa Wieś Szlachecka (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WolareK LISIECKIE WYROBY TRADYCYJNE 1980 SZYNKA
PLEBANA
(540)

(591) biały, zielony, czarny, brązowy, szary, czerwony
(531) 29.01.15, 27.05.01, 25.01.15, 24.01.03, 24.01.15
(510), (511) 29 wyroby mięsne, w tym szynka.
(111) 334095
(220) 2019 08 09
(210) 503344
(151) 2020 10 12
(441) 2020 06 15
(732)	EIFFAGE IMMOBILIER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Stalowa 27
(510), (511) 36 usługi deweloperskie, polegające na pośredniczeniu
w pozyskiwaniu gruntów pod inwestycje budowlane oraz w zawieraniu umów sprzedaży, najmu i/lub dzierżawy obiektów i lokali
mieszkalnych, biurowych i przemysłowych oraz obiektów użyteczności publicznej, przeznaczonych do sprzedaży, wynajęcia lub wydzierżawienia, usługi w zakresie finansowania przedsięwzięć inwestycyjnych polegających na budowie i/lub przygotowaniu do użytku
obiektów i lokali mieszkalnych, biurowych i przemysłowych oraz
obiektów użyteczności publicznej, usługi doradcze i usługi pośrednictwa w sprawach dotyczących kupna, sprzedaży, zamiany, wynajmu i/lub dzierżawy nieruchomości, usługi w zakresie administrowania i zarządzania nieruchomościami, usługi doradcze w zakresie
administrowania i zarządzania nieruchomościami, usługi w zakresie
wyceny nieruchomości, usługi doradztwa finansowego w zakresie
ustanawiania hipotek, uzyskiwania kredytów hipotecznych i zawierania umów kredytowych, usługi polegające na kredytowaniu
inwestycji budowlanych oraz na tworzeniu funduszów budownictwa mieszkaniowego, usługi maklerskie w zakresie nieruchomości,
usługi w zakresie obrotu nieruchomościami, usługi w zakresie kupna,
sprzedaży, zamiany, dzierżawy i najmu nieruchomości, 37 usługi polegające na uzbrajaniu terenu pod inwestycje budowlane, usługi polegające na rozbiórce i burzeniu obiektów budowlanych w celu pozyskania gruntów pod inwestycje budowlane, usługi deweloperskie
polegające na prowadzeniu prac budowlanych, wykończeniowych
i instalacyjnych w odniesieniu do wszelkiego rodzaju nieruchomości,
w tym: obiektów i lokali mieszkalnych, biurowych i przemysłowych
oraz obiektów użyteczności publicznej przeznaczonych do sprzedaży, wynajęcia lub wydzierżawienia, usługi w zakresie nadzoru
budowlanego nad przedsięwzięciami inwestycyjnymi polegającymi
na budowie i/lub przygotowaniu do użytku wszelkiego rodzaju nieruchomości, w tym: obiektów i lokali mieszkalnych, biurowych i przemysłowych oraz obiektów użyteczności publicznej, usługi ogólnobudowlane oraz usługi konstrukcyjne, montażowe, wykończeniowe,
naprawcze, remontowe, restauratorskie i konserwacyjne w dziedzinie budownictwa, usługi w zakresie budowania kompleksów handlowych, kompleksów przemysłowych oraz osiedli mieszkaniowych
wraz z infrastrukturą, usługi w zakresie budownictwa „pod klucz”,
usługi w zakresie wykonywania wszelkich instalacji budowlanych,
w tym: instalacji centralnego ogrzewania, wentylacyjnych, grzewczych, klimatyzacyjnych, elektrycznych, gazowych i wodno-kanali-

zacyjnych, usługi polegające na wykonywaniu konstrukcji i pokryć
dachowych, usługi polegające na wykonywaniu robót ziemnych
i nawierzchniowych, usługi informacyjne dotyczące robót budowlanych oraz robót konstrukcyjnych, montażowych, wykończeniowych,
naprawczych, remontowych, restauracyjnych, konserwacyjnych
i instalacyjnych w dziedzinie budownictwa, 42 usługi architektów
i biur projektowych, usługi projektowe w dziedzinie urbanistyki
i budownictwa, usługi projektowe w dziedzinie architektury, w tym
również architektury wnętrz i architektury przestrzeni, usługi projektowe w zakresie dekoracji i wyposażenia wnętrz, usługi projektowe
dotyczące planowania kompleksów handlowych, kompleksów przemysłowych oraz osiedli mieszkaniowych wraz z infrastrukturą usługi
w zakresie technicznego doradztwa budowlanego, usługi polegające na prowadzeniu prac badawczych i rozwojowych w zakresie zagospodarowania przestrzeni, usługi doradcze w zakresie ochrony
środowiska, usługi w zakresie prowadzenia pomiarów geodezyjnych
oraz pomiarów gruntu, usługi polegające na wykonywaniu badań,
ekspertyz, opinii i analiz technicznych w zakresie budownictwa,
urbanistyki i architektury.

(111) 334096
(220) 2019 08 12
(210) 503421
(151) 2020 10 14
(441) 2020 04 14
(732) Unilab, LP, Rockville (US)
(540) (znak słowny)
(540)	Naturell Koenzym Q10 100 Acti-release
(510), (511) 3 kosmetyki, w tym kosmetyki lecznicze, preparaty kosmetyczne do odchudzania, preparaty do golenia, odświeżacze
do ust, środki do pielęgnacji zębów i jamy ustnej, preparaty do pielęgnacji włosów, preparaty do opalania, produkty perfumeryjne,
perfumy, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, preparaty
do depilacji, środki sanitarne zawarte w tej klasie, olejki eteryczne,
5 produkty farmaceutyczne, produkty lecznicze, witaminy, minerały
zawarte w tej klasie, mineralne dodatki do żywności, mineralne wody
do celów leczniczych, preparaty wspomagające leczenie, suplementy diety, dietetyczne środki spożywcze, substancje dietetyczne, preparaty ziołowe, zioła lecznicze, herbaty lecznicze, produkty biobójcze, produkty biologiczne, bakteriobójcze, szczepionki, surowice,
produkty krwiopochodne, produkty biotechnologiczne, preparaty
farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, preparaty przeciwtrądzikowe,
środki i materiały dentystyczne, płyny farmaceutyczne, żywność
dla niemowląt, materiały opatrunkowe, środki sanitarne do celów
medycznych, środki odkażające, produkty weterynaryjne, produkty
chemiczne przeznaczone dla nauk medycznych, preparaty diagnostyczne do celów medycznych, czopki lecznicze, preparaty enzymatyczne do celów leczniczych, gumy do żucia do celów leczniczych,
napoje, zioła, napary lecznicze, leki wzmacniające.
(111) 334097
(220) 2019 08 13
(210) 503427
(151) 2020 10 12
(441) 2019 12 30
(732) Zoetis Services LLC, Parsippany (US)
(540) (znak słowny)
(540) ORBELUX
(510), (511) 5 preparaty i substancje weterynaryjne do leczenia i zapobiegania zapaleniu gruczołów mlekowych.
(111) 334098
(220) 2019 08 13
(210) 503441
(151) 2020 10 13
(441) 2020 01 27
(732) MAR-BUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
BUDOWNICTWO SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ICE ON
(540)

(591) niebieski, jasnoniebieski
(531) 29.01.12, 27.05.01, 24.15.02
(510), (511) 11 urządzenia i instalacje do magazynowania energii
w formie chłodu, urządzenia i instalacje do zamrażania, urządzenia
i instalacje grzewcze, urządzenia i instalacje do magazynowania energii ze źródeł odnawialnych, sprężarki, wymienniki ciepła, pompy cie-
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pła, 39 dostawa i dystrybucja energii, przechowywanie energii i paliw,
usługi informacyjne i doradcze w związku z dystrybucją energii, 40
usługi wytwarzania energii, wytwarzanie energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych, wynajem sprzętu do wytwarzania energii elektrycznej, usługi doradcze związane z wytwarzaniem energii elektrycznej.

(111) 334099
(220) 2019 08 14
(210) 503473
(151) 2020 10 12
(441) 2020 01 13
(732) CP GREEN ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Pruszcz Gdański (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CP GREEN ENERGY
(540)

(591) jasnozielony, biały
(531) 29.01.12, 26.04.01, 26.04.09, 27.05.01
(510), (511) 40 wytwarzanie energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych, wytwarzanie prądu elektrycznego, produkcja energii przez
elektrownie, usługi doradcze związane z wytwarzaniem energii
elektrycznej, wytwarzanie elektryczności z energii słonecznej, wytwarzanie elektryczności, wytwarzanie energii elektrycznej, wynajem sprzętu do wytwarzania energii elektrycznej.
(111) 334100
(220) 2019 08 14
(151) 2020 10 12
(441) 2020 01 13
(732) TELFON POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TELFON Poland
(540)

(210) 503477

(591) czerwony, brązowy
(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.01.06, 26.13.25
(510), (511) 38 telekomunikacja, usługi komunikacji głosowej za pomocą protokołów internetowych (VolP), usługi telefoniczne i telekomunikacyjne.
(111) 334101
(220) 2019 08 14
(210) 503486
(151) 2020 10 09
(441) 2020 01 20
(732) Love Productions Limited, Londyn (GB)
(540) (znak słowny)
(540) BAKE OFF JUNIOR
(510), (511) 9 filmy kinematograficzne i filmy fotograficzne, nagrania
dźwiękowe i wideo, nagrane programy telewizyjne i radiowe, filmy
do projekcji kinowej, filmy animowane, zarejestrowane dane, w tym
audio, wideo, obrazy ruchome i nieruchome oraz dane tekstowe,
także w formacie interaktywnym, programy i treści pochodzące z sieci do nadawania oraz do innych transmisji za pośrednictwem telewizji, radia, telefonów komórkowych, komputerów kieszonkowych
i komputerów osobistych, w tym w formacie 3D, urządzenia do nagrywania, nadawania, transmisji, odbioru, przetwarzania, wytwarzania, odtwarzania, dystrybucji, redystrybucji, śledzenia, znakowania,
kodowania i dekodowania treści audio i wideo, obrazów ruchomych
i nieruchomych, danych i metadanych, magnetyczne nośniki danych,
dyski z nagraniami, nośniki pamięci, dyski kompaktowe, dyski
optyczne, interaktywne dyski kompaktowe, CD-ROMy i DVD, mini
dyski, płyty CD, taśmy, kasety, kartridże, karty i inne nośniki, wszystkie z nagraniami dźwięku, wideo, danymi, metadanymi, obrazami,
grafikami, testem lub programami oraz do użytku w celu ich przechowywania, software, programy komputerowe, oprogramowanie
komputerowe, w tym oprogramowanie stosowane do pobierania,
przechowywania, przetwarzania, odtwarzania, organizowania, dys-
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trybucji i redystrybucji nagrań audio, wideo, obrazów stałych i ruchomych i danych, oprogramowanie użytkowe, w tym oprogramowanie do aplikacji do stosowania w telefonach komórkowych,
ubieralnych urządzeniach elektronicznych i innych przenośnych
urządzeniach cyfrowych, oprogramowanie, sprzęt i urządzenia
do rzeczywistości wirtualnej, oprogramowanie edukacyjne i szkoleniowe, elektroniczne edukacyjne i szkoleniowe urządzenia i przyrządy, platformy oparte na adresie IP z oprogramowaniem komputerowym do produkcji, formatowania, zarządzania i dystrybucji dźwięku,
obrazów i danych, gry do telefonów komórkowych, gry cyfrowe, gry
DVD, oprogramowanie i sprzęt do gier komputerowych, oprogramowanie komputerowe do spersonalizowanej i interaktywnej telewizji,
publikacje elektroniczne do pobrania, dzwonki i grafika do pobrania
dla telefonów komórkowych, grafika do pobrania do komputerów,
muzyka cyfrowa, nagrania audio i wideo do pobrania z Internetu,
elektroniczne tablice ogłoszeniowe, podkładki pod myszy komputerowe, nadajniki i odbiorniki sygnałów radiowych, urządzenia i przyrządy do odbioru programów radiowych i telewizyjnych w tym odbioru programów nadawanych drogą kablową, satelitarną i cyfrową,
okulary, okulary przeciwsłoneczne, części i oprzyrządowanie
do wszystkich wyżej wymienionych towarów, 16 publikacje drukowane, papier, karton, druki, czasopisma, książki, katalogi, programy
drukowane, fotografie, materiały biurowe, materiały dla artystów,
pędzle malarskie, materiały instruktażowe i dydaktyczne, matryce
do druku ręcznego, plakaty, karty, kartki pocztowe, kartki okolicznościowe, karty na wymianę, zaproszenia, pamiętniki, dzienniki, kalendarze, albumy fotograficzne, odbitki, torby na prezenty, pudełka
na prezenty, przywieszki do prezentów i opakowania na prezenty,
notesy, przybory do pisania i kredki, naklejki, kalkomanie, stemple,
organizery osobiste, książki adresowe, notatniki, uchwyty na długopisy i ołówki, maty na biurko, wzory do haftowania, szycia i dziania,
znaczki pocztowe, podstawki pod naczynia wykonane z tektury i papieru, 21 przybory kuchenne i gospodarstwa domowego oraz pojemniki stosowane w kuchni i w gospodarstwie domowym, grzebienie i gąbki, szczotki, wyroby szklane, porcelana i wyroby ceramiczne,
ozdoby, statuetki i figurki, zastawa stołowa, talerze i talerze ozdobne,
tabliczki i płytki na ścianę, naczynia do picia, kubki, dzbanki, kufle,
naczynia na nóżce, butelki, termosy, kosze i pudełka piknikowe, słoiki, kieliszki do jajek, minutniki do gotowania jajek, pudełka na drugie
śniadanie, podstawki stołowe pod naczynia, tace, świeczniki, uchwyty i pierścienie na serwetki, mydelniczki, szczoteczki do zębów, przyrządy do czyszczenia, obsługiwane ręcznie, ściereczki do czyszczenia, ściereczki do odkurzania, tkaniny i skóra do polerowania, skóry
zamszowe do czyszczenia, rękawiczki do polerowania, wiadra, skrobaczki do szyb przednich, płatki i szmatki do wycierania i odmgławiania szyb przednich, gąbki do czyszczenia samochodów, rękawice
do mycia samochodów, samochodowe ściereczki do osuszania (wykonane ze skóry zamszowej), 38 usługi telekomunikacyjne, usługi
łącznościowe, nadawanie i transmisja programów radiowych, telewizyjnych, filmowych, muzycznych, treści audio i wideo drogą kablową, za pośrednictwem telewizji naziemnej (DTT), z użyciem technologii szerokopasmowego dostępu do Internetu (DSL), drogą
satelitarną oraz przez Internet i sieci komórkowe, nadawanie i transmisja programów telewizyjnych, radiowych, filmowych, treści audio
i wideo dla telefonów komórkowych, mikrokomputerów osobistych
i komputerów osobistych, usługi telekomunikacyjne wideo na żądanie (VOD) i cykliczne wideo na żądane (NVOD), transmisja programów audio, wideo i/lub programów audiowizualnych za pośrednictwem wszelkich mediów, transmisje strumieniowe treści audio
i wideo przez Internet, strumieniowe dostarczanie odbiorcom transmisji wideo na żądanie, spersonalizowane i interaktywne usługi telekomunikacyjne, nadawcze i transmisyjne, usługi transmisji programów poprzez wysyłanie, pobieranie, rejestrowanie, zamieszczanie,
prezentowanie, edycję, odtwarzanie, transmisje strumieniowe, przeglądanie, podgląd, wyświetlanie, oznaczanie, prowadzenie bloga internetowego, udostępnianie, formowanie, dystrybucję, publikowanie, odtwarzanie mediów elektronicznych, treści multimedialnych,
nagrań wideo, filmów, zdjęć, obrazów, tekstu, fotografii, gier, treści
tworzonych przez użytkownika, treści audio i informacji przez Internet lub inne sieci komputerowe i telekomunikacyjne, zapewnianie
portalu do współdzielenia materiałów wideo, usługi nadawania programów telewizyjnych z włączonymi usługami interaktywnymi
do przeglądania przewodników programów i automatycznej inteligentnej selekcji w celu nagrywania programu, usługi informacji,
nadawcze i przeglądania za pomocą ekranu telewizyjnego, usługi
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telekomunikacyjne umożliwiające dostęp do programów radiowych
i telewizyjnych oraz ich odnajdywanie, dostarczanie połączenia między stroną www i telewidzami poprzez interaktywny portal telewizyjny, usługi transmisyjne w sieci WWW (webcasting) i podcasting,
usługi poczty elektronicznej, usługi agencji informacyjnych i agencji
prasowych, wynajmowanie urządzeń do nadawania programów radiowych i telewizyjnych, udostępnianie elektronicznych tablic ogłoszeniowych w celu transmisji wiadomości pomiędzy użytkownikami
komputerów, umożliwianie dostępu do blogów internetowych,
umożliwianie dostępu do interaktywnych usług badania opinii publicznej, umożliwianie dostępu do i wydzierżawianie czasu dostępu
do komputerowych baz danych, dostarczanie połączeń pomiędzy
wieloma urządzeniami zdolnymi do odbioru zsynchronizowanych
usług nadawczych, doradztwo, konsultacje i usługi informacyjne dotyczące wszystkich wyżej wymienionych usług, w tym także świadczonych online z sieci komputerowych lub przez Internet bądź ekstranety, 41 usługi w zakresie rozrywki, edukacji, rekreacji, nauki
indywidualnej, wykładów i szkoleń, produkcja, prezentacja i dystrybucja programów telewizyjnych i radiowych, nagrań audio, wideo,
obrazów nieruchomych i ruchomych oraz danych, w tym on-line
z baz danych, za pośrednictwem Internetu, przez satelitę lub sieci komórkowe lub inne elektroniczne i cyfrowe media, produkcja, prezentacja i dystrybucja filmów dla telewizji lub kina, muzyki, wiadomości,
zagadnień bieżących, informacji sportowych i edukacyjnych, spersonalizowane interaktywne usługi rozrywkowe, interaktywne telewizyjne i radiowe usługi selekcji dla odbiorców, usługi wydawnicze
w tym elektroniczne usługi wydawnicze, dostarczanie publikacji
elektronicznych nie do pobrania, organizacja, produkcja i prezentacja widowisk, konkursów, gier, quizów, programów rozrywkowych
z udziałem publiczności w studio, przedstawień objazdowych, koncertów, wystaw i imprez, nauka języka, usługi informacji i doradztwa
w odniesieniu do wszelkich wyżej wymienionych usług, w tym usługi
świadczone online z sieci komputerowych lub za pośrednictwem Internetu i ekstranetów.

(111) 334102
(220) 2019 08 19
(210) 503550
(151) 2020 10 13
(441) 2019 12 30
(732) JOGO-ŁÓDZKA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA, Łódź (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) moje mleko
(540)

(591) biały, czerwony, żółty
(531) 27.05.05, 27.05.08, 27.05.11, 29.01.13, 02.09.01
(510), (511) 29 mleko i produkty mleczne, nabiał i substytuty nabiału, mleko skondensowane, mleko odtłuszczone, mleko o różnych
smakach, napoje sporządzone z mleka, napoje na bazie mleka, napoje zawierające mleko, mleko w proszku, jogurty, jogurty smakowe, jogurty o niskiej zawartości tłuszczu, ser twarogowy, biały ser,
napoje mleczne, napoje z jogurtu, napoje z produktów mlecznych,
napoje na bazie jogurtu, produkty serowarskie, przetworzone artykuły spożywcze pochodzenia zwierzęcego, tłuszcze jadalne, desery
jogurtowe, desery mleczne, batony spożywcze na bazie nabiału, potrawy i produkty na bazie nabiału, śmietana, maślanka, kefir, mleczko
i śmietanka do napoi.
(111) 334103
(220) 2019 08 20
(210) 503607
(151) 2020 10 09
(441) 2019 12 30
(732) ĆWIEK MONIKA WILLSON MEDIA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Podróże Neli
(510), (511) 9 adaptory elektryczne, aerometry, akceleratory cząstek,
aktynometry, alarmy, alarmy antywłamaniowe, alarmy dźwiękowe,
alarmy pożarowe, alidady [części składowe przyrządów optycznych],
alkoholomierze, amperomierze, analizatory powietrza, analizatory
wielkości nanocząsteczek, anemometry, anody, anteny, antykatody,

aparatura do destylacji do celów naukowych, aparatura do kontrolowania temperatury, aparatura elektryczna do komutacji, aparatura
i przyrządy dla chemii, aparaty do projekcji przezroczy, aparaty fotograficzne, aparaty rentgenowskie nie do celów medycznych, aparaty
tlenowe do pływania podwodnego, apertometry [optyka], aplikacje
komputerowe do pobrania, artykuły optyczne, audiowizualne urządzenia dydaktyczne [do nauczania], automaty biletowe, automatyczne sekretarki, automatyczne sygnalizatory niskiego ciśnienia w oponach pojazdów, awaryjne trójkąty ostrzegawcze do pojazdów, balony
meteorologiczne, bankomaty, barometry, baterie anodowe, baterie
do oświetlania, baterie do papierosów elektronicznych, baterie elektryczne, baterie elektryczne do pojazdów, baterie słoneczne, betatrony, bezpieczniki topikowe, biochipy, biurowe urządzenia do dziurkowania kart, błony rentgenowskie, naświetlone, boje sygnalizacyjne,
brzęczyki, buty chroniące przed wypadkami, napromieniowaniem
i ogniem, celowniki teleskopowe do broni artyleryjskiej, celowniki teleskopowe do broni palnej, cewki [induktory], cewki elektromagnetyczne, cewki elektryczne, chipy [układy scalone], chipy z kodem DNA,
chromatografy do celów laboratoryjnych, chronografy [aparaty rejestrujące przebieg zjawiska w czasie], ciemnie fotograficzne, ciężarki
do sond, cukromierze, cyfrowe stacje meteorologiczne, cyfrowe termostaty do kontroli warunków klimatycznych, cyklotrony, cyrkle
do mierzenia, czarne skrzynki [rejestratory danych], częstotliwościomierze, czujniki piezoelektryczne, czytniki [sprzęt do przetwarzania
danych], czytniki kodów kreskowych, czytniki książek cyfrowych, dalekopisy, dalmierze [odległościomierze], densymetry, densytometry,
detektory podczerwieni, diody elektroluminescencyjne z punktami
kwantowymi [QLED], diody świecące [LED], dozowniki, drogowe światła sygnalizacyjne [urządzenia sygnalizacyjne], drukarki komputerowe, drut bezpiecznikowy, drut miedziany izolowany, druty [przewody] telefoniczne, druty [przewody] telegraficzne, druty magnetyczne,
dyktafony, dynamometry [siłomierze], dyski kompaktowe [CD-ROM-y], dyski magnetyczne, dyski obliczeniowe, dyski optyczne, dyskietki,
dysze wylotowe do węży pożarniczych, dzwonki [urządzenia ostrzegające], dzwonki alarmowe elektryczne, dzwonki do pobierania
do telefonów komórkowych, dzwonki sygnalizacyjne, dźwigniowe
wagi przesuwnikowe, dżojstiki do użytku z komputerami, inne niż
do gier wideo, ekierki pomiarowe, ekrany [fotografia], ekrany fluoryzujące, ekrany projekcyjne, ekrany radiologiczne do celów przemysłowych, ekrany wideo, elektrolizery, elektroniczne breloki do kluczy
będące pilotami zdalnego sterowania, elektroniczne etykietki na towarach, elektroniczne obroże treningowe dla zwierząt, elektroniczne
partytury, do pobrania, elektroniczne pióra [ekranopisy], elektroniczne systemy kontroli dostępu do drzwi ryglowanych, elektroniczne tablice wyświetlające, elektroniczne terminarze osobiste, elektroniczne
tłumacze kieszonkowe, elektryczne dzwonki do drzwi, elektryczne
i elektroniczne urządzenia modyfikujące dźwięk [efekty] do instrumentów muzycznych, elektryczne instalacje przeciwwłamaniowe,
elektryczne ściemniacze światła, elektryczne urządzenia kontrolno-sterujące, elektryczne urządzenia pomiarowe, emotikony do pobrania na telefony komórkowe, epidiaskopy [rzutniki], ergometry, etui
na okulary, etui na smartfony, fajki z ustnikiem do oddychania pod
wodą, falomierze, film kinematograficzny, naświetlony, filmy [błony]
naświetlone, filmy rysunkowe animowane, filtry do masek do oddychania, filtry do użytku w fotografii, filtry promieni ultrafioletowych
do fotografii, flary ratownicze, niewybuchowe i niepirotechniczne,
folie ochronne dostosowane do smartfonów, folie ochronne przystosowane do ekranów komputerowych, fotokopiarki, fotometry, futerały na przyrządy i aparaturę fotograficzną, galwanometry, gaśnice, gazometry [urządzenia pomiarowe], geodezyjne taśmy miernicze,
gęstościomierze, głośniki, gniazdka elektryczne, gniazdka, wtyczki
i inne kontakty [złącza elektryczne], grafika do pobrania do telefonów
komórkowych, grodzie akumulatorów elektrycznych, gwizdki alarmowe, gwizdki do przywoływania psów, gwizdki sportowe, gwizdki
sygnalizacyjne, hologramy, identyfikacyjne karty magnetyczne, igły
do kompasów geodezyjnych, igły gramofonowe, inkubatory dla kultur bakteryjnych, instalacje elektryczne, instalacje elektryczne
do zdalnego sterowania procesami przemysłowymi, instalacje tryskaczy przeciwpożarowych, inteligentne bransoletki (przyrządy pomiarowe), inteligentne pierścionki, interaktywne tablice elektroniczne,
interaktywne terminale z ekranami dotykowymi, interfejsy audio, interfejsy komputerowe, kable elektryczne, kable koncentryczne, kable
rozruchowe do silników, kable światłowodowe, kalkulatory, kalkulatory kieszonkowe, kalorymetry, kamery cofania do pojazdów, kamery
termowizyjne, kamery wideo, kamizelki kuloodporne, kamizelki ra-
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tunkowe, kapsuły ratunkowe przeznaczone do stosowania podczas
klęsk żywiołowych, karkasy dla cewek elektrycznych, kartridże z grami wideo, karty inteligentne [karty z układem scalonym], karty pamięci do urządzeń do gier wideo, kasety wideo, kaski do jazdy konnej,
kaski ochronne do uprawiania sportu, kasy rejestrujące, katody, kątomierze [przyrządy pomiarowe], kątowniki do mierzenia, kijki do robienia sobie zdjęć (selfie) (monopody ręczne), klawiatury komputerowe, klepsydry [czasomierze], koce gaśnicze, koce ratunkowe, kodery
magnetyczne, kodowane identyfikacyjne bransoletki magnetyczne,
kodowane karty magnetyczne, kodowane karty-klucze, kolektory
elektryczne, kombinezony ochronne dla lotników, komory dekompresyjne, komórki fotowoltaiczne, komparatory, kompasy [przyrządy
pomiarowe], kompasy okrętowe, komputery, komputery cienki klient,
komputery do noszenia na ciele lub w ubraniach, komputery kieszonkowe [PDA], komputery przenośne [podręczne], komutatory, kondensatory, kondensory optyczne, końcówki [elektryczność], korektory
graficzne [urządzenia audio], krokomierze [pedometry], kryształy galenitu [detektory], kuwety fotograficzne, kwasomierze [areometry],
kwasomierze do akumulatorów, laktometry [mlekomierze], lampy
błyskowe [fotografia], lampy błyskowe do aparatów fotograficznych,
lampy ciemniowe [fotografia], lampy elektronowe, lampy elektronowe próżniowe [radio], lampy optyczne, lampy rentgenowskie,
nie do celów medycznych, lasery, nie do celów medycznych, latarnie
magiczne [aparaty projekcyjne], latarnie sygnalizacyjne, lepkościomierze, liczniki, liczniki gęstości osnowy, liczniki obrotów, liczydła, liny
sondujące, logi [instrumenty pomiarowe], lornetki, lupy [optyka], lustra [optyka], lustra do kontroli pracy, ładowarki do baterii, ładowarki
do papierosów elektronicznych, łańcuszki do binokli, łaty niwelacyjne
[przyrządy geodezyjne], łączniki elektryczne, łodzie ratunkowe, łyżki
do odmierzania, magnesy dekoracyjne, magnetofony, magnetowidy,
magnetyczne nośniki danych, manekiny do symulacji zderzeń, manekiny reanimacyjne [przyrządy dydaktyczne], manipulatory kulkowe
[urządzenia komputerowe], maski do nurkowania, maski do oddychania, inne niż do sztucznego oddychania, maski ochronne, maszty
do anten bezprzewodowych, maszyny do liczenia i sortowania pieniędzy, maszyny faksymilowe, maszyny i urządzenia do sondowania,
maszyny sumujące, materiały na przewody instalacji elektrycznych
[kable], meble laboratoryjne, mechanizmy do urządzeń uruchamianych monetami, mechanizmy do urządzeń uruchamianych żetonami,
mechanizmy na monety lub żetony do włączania telewizorów, megafony, membrany [akustyka], membrany do aparatury naukowej, metronomy, miarki [przyrządy miernicze], miarki do mierzenia rozmiaru
pierścionka lub obrączki, miarki krawieckie, miary, miary stolarskie,
mierniki, mierniki sygnału satelitarnego, mikrofony, mikrometry, mikroprocesory, mikroskopy, mikrotomy, miksery audio, modele głowy
do szkoleń dla fryzjerów [urządzenie dydaktyczne], modemy, monitory [programy komputerowe], monitory [sprzęt komputerowy], monitory wyświetlające wideo do noszenia na ciele lub w ubraniach, morskie sondy [radarowe lub ultradźwiękowe], myszy [sprzęt
do przetwarzania danych], naboje na tusz, nienapełnione, do drukarek i fotokopiarek, nadajniki [telekomunikacja], nadajniki sygnałów
elektronicznych, naklejki termoczułe, nie do użytku medycznego,
nakolanniki dla robotników, nakrycia głowy w postaci kasków ochronnych, napędy dysków do komputera, nauszniki do słuchawek, neony
reklamowe, nici identyfikacyjne do przewodów elektrycznych, niwelatory, nośniki do rejestracji dźwięku, nośniki płyt ciemniowych [fotografia], numeryczne wyświetlacze elektroniczne, obiektywy [soczewki] do astrofotografii, obiektywy [soczewki] optyka, obiektywy
do selfie, obiektywy powiększające, obudowy głośników, ochraniacze głowy do uprawiania sportu, ochraniacze zębów, ochraniacze zębów do uprawiania sportu, ochronniki przepięciowe, odbiorniki audiowizualne,
odbiorniki
radiotelefoniczne,
odbiorniki
radiotelegraficzne, odblaskowe kamizelki ochronne, odgromniki, odtwarzacze kaset, odtwarzacze płyt DVD, odtwarzacze płyt fonograficznych, odtwarzacze płyt kompaktowych, odważniki, odzież azbestowa do ochrony przed ogniem, odzież chroniąca przed wypadkami,
napromieniowaniem i ogniem, odzież kuloodporna, odzież przeznaczona do użycia w laboratoriach, ognioodporna odzież, ograniczniki
[elektryczność], ogrodzenia zelektryfikowane, oktanty, okulary, okulary 3D, okulary inteligentne, okulary ochronne do uprawiania sportu,
okulary przeciwoślepieniowe, okulary przeciwsłoneczne, omomierze,
oporniki elektryczne [rezystory], oprawki do okularów, oprogramowanie gier, oprogramowanie gier komputerowych do pobrania, oprogramowanie komputerowych wygaszaczy ekranu, nagrane lub
do pobrania, optyczne czytniki znaków, optyczne nośniki danych, or-
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ganiczne diody elektroluminescencyjne [OLED], oscylografy, osłony
azbestowe dla strażaków, osłony do gniazdek elektrycznych, osłony
głowy, osłony obiektywów, osłony ochronne na twarz dla robotników, osłony przeciwodblaskowe, osłony zabezpieczające przed iskrami, osobiste urządzenia stereofoniczne, owoskopy [prześwietlarki jaj],
ozonizatory [ozonatory], pachołki drogowe, pagery radiowe, palmtopy, pamięci komputerowe, pamięci zewnętrzne USB, panele słoneczne do wytwarzania energii elektrycznej, parkometry, paski do telefonów komórkowych, pasy bezpieczeństwa, inne niż do siedzeń
w pojazdach lub wyposażenia sportowego, pedały wah wah (kaczki),
peryskopy, piece do użytku laboratoryjnego, pierścienie kalibrujące,
piony ciężarkowe, pipety laboratoryjne, pirometry, plandeki ochronne, planimetry, platformy oprogramowania komputerowego, nagrane lub do pobrania, pliki muzyczne do pobierania, plotery, płytki dla
układów scalonych, płyty do akumulatorów elektrycznych, płyty gramofonowe, płyty kompaktowe [audio-wideo], podkładki pod myszy
komputerowe, podpórki pod nadgarstki do użytku z komputerem,
podręczne słowniki elektroniczne, pojemniczki na szkła kontaktowe,
pojemniki na szkiełka mikroskopowe, pokrowce do komputerów kieszonkowych [PDA], pokrowce do tabletów, pokrowce na laptopy, pokrowce na smartfony, polarymetry, pomiarowe naczynia szklane,
pompy pożarnicze, powłoki [osłony] kabli elektrycznych, powłoki
do identyfikacji przewodów elektrycznych, poziomnice alkoholowe,
poziomnice rtęciowe, półprzewodniki, prędkościomierze do pojazdów, probówki, procesory centralne, programy komputerowe do pobrania, programy komputerowe nagrane, programy sterujące komputerowe, nagrane, projektory, prostowniki, próżniomierze, pryzmaty
[optyka], przekaźniki elektryczne, przełączniki czasowe automatyczne, przełączniki elektryczne, przemienniki, inwertory [elektryczność],
przenośne odtwarzacze multimedialne, przepływomierze, przetworniki elektryczne, przewodniki elektryczne, przewody akustyczne,
przewody elektryczne, przezrocza [fotografia], przyciski do dzwonków, przykładnice pomiarowe, przyłbice do spawania, przyrządy
do kosmografii, przyrządy do mierzenia grubości skóry, przyrządy
do pomiarów geodezyjnych, przyrządy do pomiaru odległości, przyrządy do pomiaru poziomu paliwa, przyrządy do pomiaru rozmiaru
palca, przyrządy do pomiaru wagi, przyrządy do pomiaru wysokości,
przyrządy do śledzenia aktywności do noszenia na sobie, przyrządy
do wskazywania temperatury, przyrządy do wyznaczania azymutu,
przyrządy i urządzenia do badania materiałów, przyrządy matematyczne, przyrządy meteorologiczne, przyrządy nawigacyjne, przyrządy obserwacyjne, przyrządy pomiarowe, przyrządy zawierające okular, przysłony [fotografia], przyspieszeniomierze, publikacje
elektroniczne, do pobrania, pulpity rozdzielcze [elektryczność], puszki odgałęźne [elektryczność], puszki przyłączeniowe [elektryczność],
radary, radia [odbiorniki radiowe], radia samochodowe, ramiona gramofonowe, ramki cyfrowe do zdjęć, ramki do przezroczy, rastry do fotograwiury, ratownicze latarki laserowe, reduktory [elektryczność],
refraktometry, refraktory, regulatory napięcia do pojazdów, regulatory prędkości do gramofonów, regulatory świateł scenicznych, rejestratory przebytej drogi [w milach] dla pojazdów, reostaty, respiratory
do filtrowania powietrza, retorty, rękawice azbestowe do ochrony
przed wypadkami, rękawice cybernetyczne, rękawice dla nurków, rękawice do ochrony przed promieniami rentgenowskimi do celów
przemysłowych, rękawice do ochrony przed wypadkami, rękawy
do wskazywania kierunku wiatru, roboty do nadzoru bezpieczeństwa, roboty do teleprezencji, roboty edukacyjne, roboty humanoidalne wyposażone w sztuczną inteligencję, roboty laboratoryjne,
różdżki dla różdżkarzy, rurki do nurkowania, rurki kapilarne, rurki Pitota, rurki z ustnikiem do oddychania pod wodą, rury głosowe, satelity
do celów naukowych, schody i drabinki pożarowe, sekstansy, sferometry, siarkometry, siatki bezpieczeństwa, siatki zabezpieczające
przed wypadkami, skafandry dla nurków, skanery [urządzenia
do przetwarzania danych], skrzynki akumulatorowe, skrzynki rozgałęźne [elektryczność], słuchawki [zakładane na głowę], słuchawki telefoniczne, smartfony, soczewki do okularów, soczewki korekcyjne
[optyka], soczewki optyczne, solomierze, sonary, sondy do celów naukowo-badawczych, spektrografy, spektroskopy, sprawdziany do pomiarów gwintów, sprzęgacze [urządzenia przetwarzające dane],
sprzęgacze akustyczne, sprzęt komputerowy, sprzęt peryferyjny
do komputerów, sprzężenia elektryczne, stacje ładowania dla pojazdów elektrycznych, stacje taśm magnetycznych dla komputerów, stateczniki [oświetlenie], statki pożarnicze, statywy do aparatów fotograficznych, stereoskopy, stojaki do retort, stojaki przystosowane
do laptopów, stoliki miernicze [przyrządy geodezyjne], stroboskopy,
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styki elektryczne, subwoofery, suszarki do klisz [fotografia], suszarki
fotograficzne, suwaki logarytmiczne, suwmiarki, sygnalizacja świetlna lub mechaniczna, sygnały mgłowe, niewybuchowe, symulatory
ćwiczeń reanimacyjnych, symulatory do sterowania i kontroli pojazdów, syreny, szafy grające, szafy rozdzielcze [elektryczność], szalki
Petriego, szklane obudowy do akumulatorów, szkła kontaktowe,
szkło optyczne, sznureczki do binokli, szpule [fotografia], śruby mikrometryczne do instrumentów optycznych, światła błyskowe [sygnały
świetlne], światłowody, tablety, tablice połączeń, tablice rozdzielcze
[elektryczność], tablice sterownicze [elektryczność], tablice sygnalizacyjne, świetlne lub mechaniczne, tace laboratoryjne, tachometry, taksometry, tarcze odblaskowe noszone na ubraniu w celu zapobiegania
wypadkom drogowym, taśmy do czyszczenia głowic [nagrywanie],
taśmy do rejestracji dźwięku, taśmy magnetyczne, telefoniczne urządzenia nadawcze, telefony, telefony bezprzewodowe, telefony komórkowe, telegrafy [urządzenia], telepromptery [wyświetlacze tekstów], teleskopy, teodolity, termohigrometry, termometry
nie do celów medycznych, termostaty do pojazdów, tłumice, tokeny
bezpieczeństwa [urządzenia szyfrujące], torby do noszenia komputerów, totalizatory, transformatory elektryczne, transformatory podwyższające napięcie, transpondery, tranzystory [elektronika], tratwy
ratunkowe, triody, tuby do głośników, tuleje łączące do kabli elektrycznych, tworniki [elektryczność], tygle [laboratoryjne], układy scalone, urynometry, urządzenia bezpieczeństwa ruchu kolejowego,
urządzenia diagnostyczne nie do celów medycznych, urządzenia
do analizy gazu, urządzenia do analizy żywności, urządzenia do automatycznego kierowania do pojazdów, urządzenia do cięcia filmów,
urządzenia do czyszczenia płyt fonograficznych, urządzenia do destylacji do badań laboratoryjnych, urządzenia do detekcji podczerwieni, urządzenia do fakturowania, urządzenia do fermentacji [urządzenia laboratoryjne], urządzenia do fototelegrafii, urządzenia
do głosowania, urządzenia do komunikacji wewnętrznej, urządzenia
do kontroli frankowania, urządzenia do kontroli i regulacji ciepła,
urządzenia do lokalizowania dźwięku, urządzenia do monitorowania
niemowląt, urządzenia do montażu filmów kinematograficznych,
urządzenia do nabłyszczania odbitek fotograficznych, urządzenia
do nauczania, urządzenia do nawigacji satelitarnej, urządzenia do obrazowania metodą rezonansu magnetycznego [MRI], nie do celów
medycznych, urządzenia do ochrony osobistej przed wypadkami,
urządzenia do oddychania, inne niż do sztucznego oddychania, urządzenia do odmagnesowywania taśm magnetycznych, urządzenia
do odtwarzania dźwięku, urządzenia do pomiarów precyzyjnych,
urządzenia do pomiaru ciśnienia, urządzenia do pomiaru prędkości
[fotografia], urządzenia do powiększania [fotografia], urządzenia
do projekcji wirtualnych klawiatur, urządzenia do przelewania, przepompowania tlenu, urządzenia do przetwarzania danych, urządzenia
do regulowania kotłów, urządzenia do rejestrowania czasu, urządzenia do rejestrowania dźwięku, urządzenia do rejestrowania odległości, urządzenia do stereoskopii, urządzenia do suszenia odbitek fotograficznych, urządzenia do sygnalizacji morskiej, urządzenia
do światłokopii, urządzenia do transmisji dźwięku, urządzenia do wymiany igieł gramofonowych, urządzenia do wyważania, urządzenia
dyfrakcyjne [mikroskopia], urządzenia elektrodynamiczne do zdalnego sterowania sygnałami, urządzenia elektrodynamiczne do zdalnego sterowania zwrotnicami kolejowymi, urządzenia elektryczne
do zdalnego zapłonu, urządzenia heliograficzne, urządzenia i instalacje do wytwarzania promieni rentgenowskich, nie do celów medycznych, urządzenia i przyrządy do astronomii, urządzenia i przyrządy
do fizyki, urządzenia i przyrządy do ważenia, urządzenia i przyrządy
do żeglugi morskiej, urządzenia i przyrządy geodezyjne, urządzenia
i przyrządy optyczne, urządzenia i sprzęt dla ratownictwa, urządzenia
jonizujące nie do przetwarzania powietrza czy wody, urządzenia kadrujące do przezroczy fotograficznych, urządzenia katodowe używane przy zabezpieczaniu przed korozją, urządzenia kinematograficzne,
urządzenia krawieckie do zaznaczania rąbków, urządzenia monitorujące, inne niż do celów medycznych, urządzenia nawigacyjne dla pojazdów [komputery pokładowe], urządzenia PDA, urządzenia przeciwzakłóceniowe [elektryczność], urządzenia radiologiczne do celów
przemysłowych, urządzenia systemu GPS, urządzenia telekomunikacyjne w postaci biżuterii, urządzenia telewizyjne, urządzenia testujące, inne niż do celów medycznych, urządzenia wideo do monitorowania niemowląt, urządzenia wysokiej częstotliwości, urządzenia
zabezpieczające przed promieniowaniem rentgenowskim, nie do celów medycznych, urządzenia zdalnego sterowania, wagi analizujące
masę ciała, wagi dla niemowląt, wagi do listów, wagi łazienkowe, wagi

pomostowe, wagi precyzyjne, walkie-talkie, wariometry, węże gaśnicze, wideofony, wilgotnościomierze, wirówki laboratoryjne, wizjery
do drzwi [judasze], wizjery fotograficzne, woltomierze, wskaźniki ciśnienia [rejestratory ciśnienia], wskaźniki ciśnienia w zaworach, wskaźniki elektroniczne emitujące światło, wskaźniki ilości, wskaźniki nachylenia [spadku], wskaźniki poziomu wody, wskaźniki prędkości,
wskaźniki strat elektrycznych, wykrywacze [detektory], wykrywacze
dymu, wykrywacze fałszywych monet, wykrywacze przedmiotów
metalowych do użytku przemysłowego lub wojskowego, wyładowcze lampy rurowe, elektryczne, inne niż do oświetlania, wyłączniki
samoczynne, wysokościomierze, wyzwalacze migawki [fotografia],
wzbudniki elektryczne, wzmacniacze, wzmacniacze lampowe, wzorniki [przyrządy pomiarowe], zaciski do nosa dla nurków i pływaków,
zakraplacze do odmierzania, inne niż do użytku medycznego lub domowego, zamki elektryczne, zatyczki do uszu do nurkowania, zawory
elektromagnetyczne [przełączniki elektromagnetyczne], zdjęcia rentgenowskie, inne niż do celów medycznych, zegarki inteligentne, zegary kontrolne [czasomierze rejestrujące], zelektryfikowane szyny
do zawieszania reflektorów punktowych, zespoły przewodów elektrycznych do samochodów, zestawy do korzystania z telefonu bez
użycia rąk, zestawy na głowę do rzeczywistości wirtualnej, zestawy
soczewek [wzierniki, okulary], złącza do przewodów elektrycznych,
złączki do przewodów [elektryczność], zmieniacze automatyczne [jukebox] do komputerów, znaczniki [stolarstwo], znaki cyfrowe, znaki
drogowe świecące lub mechaniczne, znaki mechaniczne, znaki nawigacyjne świetlne, znaki, świecące, 16 adresarki, afisze, plakaty, afisze,
plakaty z papieru lub kartonu, aktówki [artykuły biurowe], akwaforty
[grafika], akwarele, albumy do wklejania, almanachy [roczniki], aparaty do wykonywania winiet, arkusze celulozy regenerowanej do owijania, arkusze z nutami w formie drukowanej, arkusze z wiskozy do zawijania, artykuły biurowe [z wyjątkiem mebli], atlasy, atrament,
atrament korektorski [heliografia], banknoty, bibuły, bielizna stołowa
papierowa, bieżniki stołowe papierowe, bilety, biuletyny informacyjne, biurowe maszyny do stemplowania, bloki [artykuły papiernicze],
bony wartościowe, brokat do celów biurowych, broszury, celuloidy
do filmów animowanych, chłonne arkusze papieru lub plastiku do pakowania żywności, chorągiewki papierowe, chromolitografie, chusteczki do nosa [papierowe], chusteczki papierowe do usuwania makijażu, cyfry [czcionki drukarskie], cyrkle kreślarskie, czasopisma
[periodyki], czcionki drukarskie, czcionki ze stali, deski kreślarskie [rysownice], diagramy, dozowniki taśmy przylepnej [artykuły biurowe],
drukowane arkusze muzyczne, drukowane rozkłady, ekierki do rysowania, etui na identyfikatory [artykuły biurowe], etykiety [owijki]
na butelki z papieru lub kartonu, etykiety papierowe odprawionego
bagażu, etykiety z papieru lub kartonu, filtry do kawy papierowe, folia
samoprzylegająca z tworzyw sztucznych, rozciągliwa, do paletyzacji,
folia z tworzywa sztucznego do opakowywania, folie z bąbelkami
z tworzywa sztucznego do opakowywania, formularze [blankiety,
druki], formy do gliny modelarskiej [materiały dla artystów], fotografie [wydrukowane], fotograwiura, frankownice do użytku biurowego,
futerały na matryce, galwanotypy [poligrafia], gazety, girlandy papierowe, glina do modelowania, globusy, grafity do ołówków, gumki
do ścierania, hektografy, identyfikatory [artykuły biurowe], igły, rylce
stalowe do akwafort, indeksy, skorowidze, kalendarze, kalka kopiująca, kalka płócienna, kałamarze (wpuszczane w pulpit), kamienie litograficzne, kartki muzyczne z życzeniami, kartki z życzeniami, karton,
karton z miazgi drzewnej [artykuły papiernicze], karty, karty do kolekcjonowania, inne niż do gier, karty indeksowe, karty pocztowe, kasetki na papeterię [artykuły biurowe], kasetki na stemple [pieczątki],
kaszty, ramy zecerskie [drukarstwo], katalogi, kątowniki kreślarskie,
klamerki, klipsy do papieru, klawisze do maszyn do pisania, klej rybi
[karuk] do papieru lub do użytku domowego, kleje do materiałów papierniczych lub do użytku domowego, klipsy do etui na identyfikatory [artykuły biurowe], klipsy do piór i długopisów, kokardy papierowe,
inne niż pasmanteria lub ozdoby do włosów, komiksy, koperty [artykuły piśmienne], koperty na butelki z papieru lub kartonu, korektory
w płynie [artykuły biurowe], korektory w taśmie [artykuły biurowe],
kreda do litografii, kreda do pisania, kreda do znakowania, kreda krawiecka, kreda w sprayu, krzywiki, książki, kuwety malarskie, lak
do pieczętowania, linijki [reglety] dla drukarzy, linijki rysownicze [kreślarskie], litograficzne dzieła sztuki, łupkowe tabliczki do pisania, makiety architektoniczne, mapy geograficzne, masy specjalne do pieczętowania do użytku piśmiennego, maszynki do ostrzenia ołówków,
elektryczne lub nie, maszyny do pisania, materiały do introligatorstwa, materiały do modelowania, materiały do pakowania wykonane
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z krochmalu lub skrobi, materiały do pisania, materiały do rysowania,
materiały drukowane, materiały filtracyjne z papieru, materiały opakowaniowe [amortyzujące, do wyściełania] z papieru lub kartonu, materiały piśmienne, materiały szkoleniowe i instruktażowe (z wyjątkiem
aparatów), matryce, matryce do druku ręcznego, maty papierowe,
miseczki na farby wodne dla artystów, modelina polimerowa, nalepki,
naklejki [materiały piśmienne], narzędzia do słojowania i marmurkowania, nawilżacze [artykuły biurowe], nawilżacze do powierzchni klejących [artykuły biurowe], niszczarki do papieru do użytku biurowego, notatniki [notesy], noże do papieru [artykuły biurowe],
numeratory, obciągi offsetowe z materiałów nietekstylnych, obrazy
[malarstwo], oprawione lub nie, obrazy i zdjęcia, obsadki do piór,
ochrona gumowa na palce [artykuły biurowe], odciskarki do kart kredytowych, nieelektryczne, okładki na książeczki czekowe, okładki
na paszporty, okładki, obwoluty [artykuły papiernicze], oleodruki,
ołówki, ołówki na grafit [ołówki automatyczne], ołówki węglowe,
opaski na rękę do przytrzymywania przyborów do pisania, opaski papierowe na cygara, opłatki do pieczętowania, osłony z papieru na doniczki, palety dla malarzy, pantografy [przyrządy kreślarskie], papier,
papier do elektrokardiografów, papier do malarstwa i kaligrafii, papier
do maszyn rejestrujących, papier do pisania [listowy], papier do radiogramów, papier do użytku na stołach do badań, papier do zawijania,
papier filtracyjny [bibuła], papier higieniczny, papier mâché, papier
nutowy, papier parafinowany, papier pergaminowy, papier przebitkowy, papier ryżowy, papier srebrny, papier świecący, papier w arkuszach [artykuły piśmienne], papier z miazgi drzewnej, papierowe nakrycia [obrusy] stołowe, papierowe podkładki na tacki dentystyczne,
papierowe podkładki pod szklanki, pasta do modelowania, pasta
skrobiowa [klej] do celów papierniczych lub do użytku domowego,
pastele [kredki], perforatory biurowe, periodyki [czasopisma], pędzle,
pędzle do pisania, pieczątki z adresem, pinezki, pióra i długopisy [artykuły biurowe], pióra kulkowe, pióra ze stali, piórka do rysowania
[grafiony], plansze, płytki grawerskie, plany, płótna malarskie, płótno
introligatorskie, płótno nasączone tuszem do powielaczy, płótno nasączone tuszem do urządzeń stosowanych w reprodukcji dokumentów, płytki adresowe do adresarek, podkładki do pisania z klipsem,
podkładki na biurko, podpórki do książek, podpórki ręki dla malarzy,
podręczniki [książki], podstawki do długopisów i ołówków, podstawki na stół papierowe, podstawki pod kufle do piwa, poduszki do stempli, pieczęci, pojemniki na ołówki, pojemniki na śmietanę papierowe,
portrety, powielacze, prospekty, próbki biologiczne do mikroskopów
[materiał dydaktyczny], przebitki [materiały piśmienne], przezrocza
[materiały piśmienne], przybory do wycierania tablic do pisania, przybory szkolne [artykuły piśmienne], przyciski do papieru, przykładnice
kreślarskie, przyrządy do pisania, przyrządy do rysowania, publikacje
drukowane, pudełka na pióra, pudełka z farbami do użytku szkolnego, pudełka z papieru lub kartonu, pudła na kapelusze z tektury, ramki i stojaki do fotografii, rejestry, księgi główne [książki], reprodukcje
graficzne, ręczniki do twarzy papierowe, ręczniki papierowe, ręczniki
papierowe do czyszczenia, rolki do taśm barwiących, ryciny [grawerowanie], rylce do kopiowania rysunków, rysiki, rysunki, segregatory
na luźne kartki, serwetki stołowe papierowe, skoroszyty, skoroszyty
do dokumentów, skoroszyty na dokumenty, skrobaki wymazujące
biurowe, spinacze do papieru, spinacze do pieniędzy, stalówki, stalówki ze złota, statuetki z papieru mâché, steatyt [kreda krawiecka],
stemple do pieczętowania, suche kalkomanie, suszki do piór, szablony [artykuły piśmienne], szablony do dekorowania żywności i napojów, szablony do wymazywania, sznurek introligatorski, sztalugi malarskie, sztychy, ryty [grawiura], szufelki do składu typograficznego,
szyldy z papieru lub z kartonu, śliniaki papierowe, śliniaki z rękawami,
papierowe, śpiewniki, tablice arytmetyczne, tablice ogłoszeniowe
z kartonu lub papieru, tace do sortowania i liczenia pieniędzy, tacki
biurkowe, taśma klejąca [materiały piśmienne], taśmy [introligatorstwo], taśmy do kodów kreskowych, taśmy do maszyn do pisania, taśmy elastyczne do użytku biurowego, taśmy i karty papierowe do zapisu programów komputerowych, taśmy przylepne do celów
papierniczych lub do użytku domowego, teczki z notatnikiem i przyborami do pisania [artykuły papiernicze], teczki z notatnikiem i przyborami do pisania [zestawy], temperówki do ołówków, elektryczne
lub nieelektryczne, tkanina klejąca do materiałów piśmiennych, tkaniny introligatorskie, torby papierowe, torby papierowe do użytku przy
sterylizacji narzędzi medycznych, torebki do gotowania w kuchniach
mikrofalowych, torebki do pakowania [koperty, woreczki] z papieru
lub tworzyw sztucznych, torebki z tworzyw sztucznych na odchody
zwierząt domowych, transparenty z papieru, tuby z tektury, tusz chiń-
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ski, tworzywa sztuczne do modelowania, uchwyty do kredy, uchwyty
do stempli, pieczęci, ulotki, urządzenia do laminowania dokumentów
do użytku biurowego, urządzenia do oprawiania fotografii, urządzenia do zaklejania kopert do biura, urządzenia i maszyny do introligatorstwa [sprzęt biurowy], urządzenia i maszyny do powielania, urządzenia ręczne do etykietowania, usuwalne znaczki (stemple),
utrzymujące wilgoć arkusze papieru lub plastiku do pakowania żywności, wałki do malowania ścian, wałki do maszyn do pisania, washi
[papier japoński], wieczne pióra, wierszowniki [poligrafia], wkładki
papierowe do szuflad, perfumowane lub nie, wkłady atramentowe,
worki na śmieci wykonane z papieru lub z tworzyw sztucznych, wosk
do modelowania nie do celów stomatologicznych, wskaźniki do pokazywania szczegółów na tablicy, nieelektryczne, wstążki papierowe,
inne niż pasmanteria lub dekoracje do włosów, wycinki histologiczne
[materiał szkoleniowy], wykroje krawieckie, wypełnienie z papieru lub
kartonu, wyroby przeznaczone do wymazywania, wzorce pisma
do kopiowania, wzornice perforowane do krosien żakardowych, wzory do haftowania, wzory do kalkowania, zaczepy do kart indeksowych, zakładki do książek, zakładki do stron, zakreślacze, zapisy nutowe, zawiadomienia [artykuły papiernicze], zestawy drukarskie,
przenośne [artykuły biurowe], zestawy rysunkowe [komplety kreślarskie], zeszyty do pisania lub rysowania, znaczki pocztowe, zszywacze
[artykuły biurowe], zszywki biurowe, zwijacze do identyfikatorów
[artykuły biurowe], 25 alby, antypoślizgowe akcesoria do obuwia,
apaszki [chustki], bandany na szyję, berety, bielizna osobista, bielizna
wchłaniająca pot, biustonosze, boa na szyję, body [bielizna], bokserki,
botki, bryczesy, buty narciarskie, buty sportowe, buty sznurowane,
buty za kostkę, cholewki do obuwia, chustki [apaszki], 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, 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, kimona japońskie, kołnierzyki przypinane, kombinezony, kombinezony [odzież],
kombinezony piankowe dla narciarzy wodnych, korki do butów piłkarskich, kostiumy kąpielowe, koszule, koszule z krótkimi rękawami,
koszulki z krótkim rękawem, krawaty, krótkie haleczki na ramiączkach,
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, 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 imitacji skóry, 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, szarfy
[do ubrania], szkielety kapeluszy, szlafroki, śliniaki niepapierowe, śliniaki, z rękawami, nie z papieru, taśmy do spodni pod stopy, togi, trykoty, trykoty [ubrania], turbany, walonki [buty filcowe], woalki, welony
[odzież], wyprawki dziecięce [odzież], wyroby pończosznicze, 28 akcesoria nadmuchiwane do basenów, amunicja do broni paintballowej
[artykuły sportowe], artykuły gimnastyczne, automaty do gier hazardowych, automaty do gier na monety, automaty do gier wideo, automaty do gry, balony, bandy stołów bilardowych, bańki mydlane [za-
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bawki], baseny kąpielowe [zabawki], bąki [zabawki], bloki startowe
[artykuły sportowe], bobsleje, bodyboard, broń do szermierki, broń
harpunowa [artykuły sportowe], broń paintballowa [artykuły sportowe], broń zabawkowa, bumerangi, butelki do karmienia lalek, buty
łyżwiarskie z przymocowanymi łyżwami, choinki z materiałów syntetycznych, chusty do jogi, ciastolina, czujniki brania [sprzęt wędkarski],
deski do paddleboardingu, deski do pływania, deski surfingowe, deskorolki, dętki do piłek do gry, domki dla lalek, drony (zabawki), dyski
latające, dyski sportowe, dzwonki na choinkę, dżojstiki do gier wideo,
ekrany maskujące [artykuły sportowe], ekspandery [ćwiczenia], figurki do zabawy, folie ochronne przystosowane do ekranów gier przenośnych, gra w domino, gra w kulki, gry, gry nadmuchiwane do basenów, gry planszowe, gry polegające na budowaniu, gry przenośne
z wyświetlaczami ciekłokrystalicznymi, gry towarzyskie, gry z obręczami, grzechotki, gwizdki [wabiki] myśliwskie, haczyki wędkarskie,
hantle, hulajnogi [zabawki], huśtawki, igły do pompek do pompowania piłek do gier, kalafonia używana przez sportowców, kalejdoskopy,
kapiszony do pistoletów [zabawki], kapiszony wybuchowe [zabawki],
kapoki do pływania, karty do bingo, karty do gry, karty na wymianę
[gry karciane], karuzele do wesołych miasteczek, kije do gier, kije
do snookera, kije golfowe, kije hokejowe, kijki do nartorolek, kijki narciarskie, klocki do zabawy [konstrukcyjne], koła do ruletki, kołowrotki
wędkarskie, konfetti, konie na biegunach [zabawki], konsole do gier
video, kontrolery do konsoli gier, końcówki do kijów bilardowych, kosmetyki zabawkowe [nie do stosowania], kości do gry, krawędzie nart,
kreda do kijów bilardowych, kręgle, kubki na kości do gry, kule bilardowe, lalki, latawce, lotki [gry], lotnie, łóżka dla lalek, łuki do strzelania,
łyżworolki, łyżwy, madżong, marionetki, maski szermiercze, maski
teatralne, maski zabawkowe, maszty do desek windsurfingowych,
maszyny do ćwiczeń sprawnościowych, maszyny do rzucania piłek,
maszyny i urządzenia do kręgli, matrioszki [rosyjskie drewniane lalki
umieszczone jedna w drugiej], maty z zabawkami dla niemowląt, misie pluszowe, modele będące zabawkami, modele pojazdów
w zmniejszonej skali, naciągi do rakiet, nagolenniki [artykuły sportowe], nakolanniki [artykuły sportowe], namioty zabawkowe, nartorolki,
narty, narty skiboardowe, ochraniacze [części strojów sportowych],
ochraniacze na łokcie [artykuły sportowe], ozdoby choinkowe [z wyjątkiem artykułów oświetleniowych i słodyczy], pachinko [japońska
gra automatowa], pałeczki mażoretkowe, papierowe czapeczki
na przyjęcia, paralotnie, pasy do pływania, pasy do podnoszenia ciężarów [artykuły sportowe], pasy na talię, do ćwiczeń, pierścienie
do rzucania [gry], piłki do gier, piłki do gier i zabaw, piniaty, plansze
do gry w warcaby, plastelina do zabawy, pluszowe zabawki z przymocowanym kocykiem, płetwy do nurkowania z akwalungiem, płetwy
do pływania, pneumatyczne pistolety [zabawki], podbieraki dla wędkarzy, pojazdy zdalnie sterowane do zabawy, pokrycie ślizgów nart,
pompki specjalnie przystosowane do pompowania piłek do gier, proce [artykuły sportowe], przenośne [podręczne] konsole do gier wideo,
przenośne gry i zabawki posiadające funkcje telekomunikacyjne,
przybory do łucznictwa, przyrządy do naprawy darni na polu golfowym [akcesoria golfowe], przyrządy do wyrzucania rzutek strzelniczych, przyrządy stosowane do ćwiczeń fizycznych, rakiety śnieżne,
rękawice baseballowe, rękawice bokserskie, rękawice dla pałkarzy
[akcesoria do gier], rękawice do gier, rękawice do szermierki, rękawice
golfowe, rękawice płetwy do pływania, roboty zabawkowe, rolki
do stacjonarnych rowerów treningowych, rowery trójkołowe dla dzieci [zabawki], rzut podkową [gry], rzutki strzelnicze [tarcze], rzutki,
strzałki [gra], samochody do zabawy, sanki [artykuły sportowe], siatki
do sportów, siatki na motyle, siatki tenisowe, skóra focza [pokrycia
na narty], smycze do desek surfingowych, spławiki wędkarskie, sprzęt
do gier wideo, sprzęt wędkarski, stacjonarne rowery treningowe, sterowniki do zabawek, stojaki do choinek, stoły bilardowe, stoły bilardowe uruchamiane monetami lub żetonami, stoły do piłkarzyków,
stoły do tenisa stołowego, strzelające zabawki bożonarodzeniowe
w kształcie cukierków, suspensoria dla sportowców, szachownice,
szachy, szpule do latawców, sztuczne przynęty wędkarskie, śmieszne
gadżety do zabawy, śmieszne gadżety na imprezy, śnieg sztuczny
na choinki, śnieżne kule, tarcze elektroniczne, tarcze strzelnicze, torby
na kije golfowe, na kółkach lub bez, torby na narty i deski surfingowe,
torby na sprzęt do krykieta, trampoliny, trampoliny [artykuły sportowe], trapezy [uprząż] do desek windsurfingowych, tryktrak [gra], tuby
strzelające na imprezy, tyczki do uprawiania skoku o tyczce, ubranka
dla lalek, uchwyty na świeczki choinkowe, układanki [puzzle], uprząż
wspinaczkowa, urządzenia do gier, urządzenia do sztuczek magicznych, urządzenia do wyrzucania piłek tenisowych, urządzenia do za-

znaczania punktów w bilardzie, urządzenia pływackie do pływania,
urządzenia zaciskowe [sprzęt do wspinaczki górskiej], wabiki do myślistwa lub rybołówstwa, warcaby, wąskie kajaki do surfski, wędki,
wiązania do nart, więcierze [pułapki na ryby], wiszące karuzele dla
dzieci [mobile], worki treningowe, wózki na torby golfowe, wrotki,
wskaźniki brania [sprzęt wędkarski], wstążki do gimnastyki artystycznej, zabawki, zabawki dla zwierząt domowych, zabawki wypchane,
zapachowe przynęty do łowiectwa i wędkarstwa, zdrapki do gier loteryjnych, zestawy modeli w zmniejszonej skali do składania [zabawki], zjeżdżalnie [przedmioty do zabawy], żetony do gier hazardowych,
żyłki wędkarskie, żyroskopy i stabilizatory lotu do modeli samolotów
w pomniejszonej skali, 30 anyż, anyż gwiaździsty, aromaty (preparaty
aromatyzujące) do żywności, aromaty do ciast, inne niż olejki eteryczne, aromaty kawowe, aromaty spożywcze inne niż olejki eteryczne,
baozi (nadziewane kluski gotowane na parze), batony zbożowe, bibimbap [ryż z warzywami i wołowiną], preparaty usztywniające do bitej śmietany, bloki lodu, budyń ryżowy, bułeczki słodkie, bułka tarta,
bułki, burrito, chałwa, cheeseburgery, chipsy [produkty zbożowe],
chleb, chleb bezdrożdżowy, chow-chow [przyprawa], chutney [ostry,
gęsty sos], ciasto [masa do pieczenia], ciasto na słodkie wypieki, ciasto
na wypieki, ciasto w proszku, cukier, cukier palmowy, cukierki miętowe, curry [przyprawa], cykoria [substytut kawy], cynamon [przyprawa], czekolada, czekolada pitna, czosnek mielony [przyprawa], dania
liofilizowane, których głównym składnikiem jest makaron, dania liofilizowane, których głównym składnikiem jest ryż, dekoracje cukiernicze do ciast, dodatki glutenowe do celów kulinarnych, dodatki smakowe do napojów, inne niż olejki eteryczne, drożdże, dulce de leche
[kajmak], enzymy do ciast, esencje do artykułów żywnościowych,
inne niż esencje eteryczne i olejki eteryczne, gałka muszkatołowa,
gimbap [koreańskie danie z ryżu], glazury do szynki, glukoza do celów
kulinarnych, gluten jako artykuł spożywczy, gofry, gotowe potrawy
na bazie makaronu, goździki [przyprawa], gryka, przetworzona,
grzanki, guma do żucia, guma do żucia odświeżająca oddech, herbata, herbata mrożona, herbatniki petit-beurre, imbir [przyprawa], jadalny papier ryżowy, jęczmień gnieciony, jęczmień łuskany, jiaozi (pierogi nadziewane), jogurt mrożony [lody spożywczej, kakao, kanapki,
kanapki z parówką [hot dog], kapary, karmelki [cukierki], kasza bulgur,
kasza kukurydziana, kasza manna, kasze spożywcze, kawa, kawa nienaturalna, kawa niepalona, keczup, kiełki pszeniczne do celów spożywczych dla ludzi, kostki lodu, krakersy, kukurydza mielona, kukurydza palona, kukurydza prażona [popcorn], kurkuma, kuskus [kasza],
kwiaty i liście jako substytuty herbaty, liofilizowane dania, których
głównym składnikiem jest makaron, liofilizowane dania, których
głównym składnikiem jest ryż, lody, lomper [podpłomyk na bazie
ziemniaków], lód naturalny lub sztuczny, lód pokruszony ze słodzoną
czerwoną fasolą, lód w blokach, lukier do ciast, lukier lustrzany [polewa lustrzana], lukrecja [cukiernictwo], majonez, makaron nitki, makaron rurki, makaroniki [wyroby cukiernicze], makarony, maltoza, marcepan, marynaty, mąka, mąka gorczycowa, mąka gryczana do celów
spożywczych, mąka jęczmienna, mąka kukurydziana, mąka orzechowa, mąka pszenna, mąka z tapioki, mąka ziemniaczana, mieszanki
ciasta do okonomiyaki [japońskich wytrawnych naleśników], mięsne
sosy, mięso zapiekane w cieście, mięta do wyrobów cukierniczych,
miętówki odświeżające oddech, miód, mleczko pszczele, muesli,
musy czekoladowe, musy deserowe, musztarda, naleśniki, napary,
inne niż do celów leczniczych, napoje czekoladowe z mlekiem, napoje kakaowe z mlekiem, napoje kawowe z mlekiem, napoje na bazie
kakao, napoje na bazie kawy, napoje na bazie rumianku, nielecznicze
napoje na bazie herbaty, ocet, ocet piwny, okonomiyaki [japońskie
wytrawne naleśniki], onigiri [kulki ryżowe], orzechy w czekoladzie,
owies łuskany, galaretki owocowe [słodycze], pałeczki lukrecjowe
[wyroby cukiernicze], papier jadalny, papka ryżowa do celów kulinarnych, papryka [przyprawy], pasta migdałowa, pasta z soi [przyprawy],
pasty czekoladowe do smarowania zawierające orzechy, pasty na bazie czekolady, pastylki [wyroby cukiernicze], pastyła [wyroby cukiernicze], pasztet w cieście (pâté en croûte), pesto [sos], piccalilli [marynowane warzywa w pikantnym sosie musztardowym], pielmieni [pierogi
z nadzieniem mięsnym], pieprz, piernik, pierożki na bazie mąki, pierożki ravioli, pizza, placki, placki z kimchi [kimchijeon], płatki kukurydziane, pomadki [cukierki], potrawy liofilizowane, których głównym
składnikiem jest makaron, potrawy liofilizowane, których głównym
składnikiem jest ryż, pralinki, preparaty do zmiękczania mięsa
do użytku domowego, preparaty roślinne zastępujące kawę, produkty spożywcze na bazie owsa, produkty wiążące do kiełbas, propolis,
proszek do pieczenia, proszki do sporządzania lodów, przekąski
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na bazie ryżu, przekąski na bazie zbóż, przetworzona komosa ryżowa,
przetworzone nasiona do użytku jako przyprawa, przyprawy, przyprawy korzenne, przyprawy smakowe (sosy, marynaty), ptifurki [ciasteczka], puddingi, quiche, ramen (japońskie danie na bazie makaronu), mączka z roślin strączkowych, ryż, ryż błyskawiczny, sago,
sajgonki, senbei [ciastka ryżowe], siemię lniane do celów kulinarnych
[przyprawa], siemię lniane do użytku kulinarnego [przyprawa], skrobia do celów spożywczych, słodziki naturalne, słód do celów spożywczych, soba [japoński makaron z gryki], soda oczyszczona [wodorowęglan sodu do pieczenia], mąka sojowa, sorbety [lody], sos jabłkowy
[przyprawa], sos sojowy, sos żurawinowy [przyprawa], sosy [przyprawy], sosy do makaronów, sosy owocowe, sosy pomidorowe, sosy sałatkowe, sól do konserwowania żywności, sól kuchenna, sól selerowa,
spaghetti, suchary, sushi, syrop z agawy [słodzik naturalny], syropy
i melasa, szafran [przyprawa], środki wiążące do lodów spożywczych,
tabule [sałatka z kuskus], tacos [danie meksykańskie], tapioka, tarty
(z owocami), tortille, udon [makaron japoński], wafle ryżowe, wanilia
[aromat], wanilina [aldehyd, substytut wanilii], wareniki [pierogi z nadzieniem], woda morska do gotowania, wodorowinian potasowy
do celów kulinarnych, wyroby cukiernicze, wyroby cukiernicze do dekoracji świątecznych choinek, wyroby cukiernicze na bazie migdałów,
wyroby cukiernicze na bazie orzechów arachidowych, wyroby czekoladowe do dekoracji ciast, wysokoproteinowe batoniki zbożowe, zaczyn, zagęszczacze stosowane przy gotowaniu produktów spożywczych, zboża, zefir [wyroby cukiernicze], ziarna sezamu [przyprawy],
ziele angielskie, zioła do celów spożywczych, zioła konserwowane
[przyprawy], 32 aperitify bezalkoholowe, barley wine [piwo], bezalkoholowe preparaty do produkcji napojów, bezalkoholowe wyciągi
z owoców, brzeczka piwna, brzeczka słodowa, wyciąg z chmielu
do wytwarzania piwa, cydr bezalkoholowy, drinki na bazie piwa,
esencje do produkcji napojów, koktajle bezalkoholowe, kwas chlebowy [napoje bezalkoholowe], lemoniada, moszcz, napoje bezalkoholowe, napoje bezalkoholowe na bazie aloesu, napoje bezalkoholowe
na bazie miodu, napoje bezalkoholowe o smaku herbaty, napoje bezalkoholowe o smaku kawy, napoje energetyzujące, proszek do wytwarzania napojów gazowanych, napoje izotoniczne, napoje na bazie
owoców lub warzyw, napoje na bazie ryżu, inne niż substytuty mleka,
napoje na bazie soi, inne niż substytuty mleka, napoje odalkoholizowane, napoje orzeźwiające, napoje serwatkowe, napoje sportowe
wzbogacane proteinami, napój imbirowy, orszada, bezalkoholowe
napoje z soków owocowych, owocowe nektary, bezalkoholowe, pastylki do napojów gazowanych, piwo, piwo słodowe, sok pomidorowy [napój], napoje bezalkoholowe z sarsaparillą, soki, soki warzywne
[napoje], sorbety [napoje], syrop do lemoniady, syropy do napojów,
moszcz winogronowy, niesfermentowany, woda [napoje], woda gazowana, preparaty do produkcji wody gazowanej, woda litowa, woda
mineralna [napoje], woda selcerska, woda sodowa, woda stołowa, 39
chroniony transport przedmiotów wartościowych, dostarczanie gazet, dostarczanie kwiatów, dostarczanie paczek, dostarczanie towarów zamówionych korespondencyjnie, dostarczanie wiadomości,
dostawa energii elektrycznej, dostawa towarów, dystrybucja energii,
dystrybucja wody, eskortowanie podróżnych, fracht, fracht [przewóz
towarów], frankowanie przesyłek pocztowych, holowanie, informacja
o składowaniu, informacja o transporcie, informacje o ruchu drogowym, logistyka transportu, łamanie lodu, magazynowanie elektronicznych nośników danych lub dokumentów, maklerstwo okrętowe,
maklerstwo transportowe, napełnianie automatów sprzedających,
obsługa śluz, organizacja transportu osobowego na rzecz osób trzecich za pośrednictwem aplikacji, organizowanie rejsów, pakowanie
prezentów, pakowanie towarów, parkowanie samochodów, pilotowanie, wypożyczanie pojazdów, pośrednictwo frachtowe, transport powietrzny, przechowywanie bagażu, przechowywanie łodzi, przenoszenie, przewóz bagaży, przeprowadzki, przewożenie, przewóz
samochodami ciężarowymi, ratownictwo podwodne, rezerwacja
miejsc na podróż, rezerwacja transportu, składowanie towarów, spedycja, ściąganie statków z mielizny, transport, transport autobusowy,
transport barkami, transport i przechowywanie odpadów, transport
karetkami ratunkowymi, transport kolejowy, transport łodziami,
transport łodziami spacerowymi, transport mebli, transport morski,
transport pasażerski, transport promowy, transport rurociągami,
transport rzeczny, transport samochodami opancerzonymi, transport
tramwajowy, udzielanie wskazówek o trasie dojazdu do celów podróży, usługi butelkowania, usługi car-sharingu, usługi kierowców, usługi
kurierskie [wiadomości lub towary], usługi pomocy drogowej w przypadku awarii pojazdów, usługi ratownictwa, usługi rozładunku towa-
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rów, usługi taksówek, usługi transportu barkami, usługi transportu
na wycieczki ze zwiedzaniem, usługi transportu samochodami silnikowymi, usługi w zakresie organizowania transportu dla wycieczek,
uzupełnianie banknotów w bankomatach, wynajem autokarów, wynajem łodzi, wynajem samochodów, wynajem silników lotniczych,
wynajem statków powietrznych, wynajem systemów nawigacyjnych,
wynajem traktorów, wynajem zamrażarek, wynajmowanie garaży,
wynajmowanie koni, wynajmowanie magazynów, wynajmowanie
miejsc parkingowych, wypożyczanie dzwonów nurkowych [kesony],
wypożyczanie elektrycznych chłodziarek do wina, wypożyczanie
kontenerów magazynowych, wypożyczanie samochodowych bagażników dachowych, wypożyczanie samochodów wyścigowych, wypożyczanie skafandrów nurkowych, wypożyczanie wagonów towarowych, wypożyczanie wózków inwalidzkich, wypożyczanie
zamrażarek, wystrzeliwanie satelitów na rzecz osób trzecich, załadunek, wyładunek statków, zbieranie wyrobów nadających się do przetworzenia (transport), 41 chronometraż imprez sportowych, cyrki,
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, egzaminy edukacyjne dla użytkowników pilotażu dronów,
fotografia, fotoreportaże, hazard, informacja o edukacji, informacja
o imprezach rozrywkowych, informacja o rekreacji, instruktaż w zakresie aikido, komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji
elektronicznej, kształcenie praktyczne [pokazy], kultura fizyczna, kursy korespondencyjne, montaż taśm wideo, nagrywanie na taśmach
wideo, nauczanie indywidualne, nauka gimnastyki, nauka judo, nocne kluby, obsługa ogrodów zoologicznych, 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 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], przedszkola, 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, szkolenia sado [szkolenia z japońskiej ceremonii picia herbaty], szkoły z internatem, świadczenie usług w zakresie karaoke, telewizyjne usługi rozrywkowe, tłumaczenia, tłumaczenie
języka migowego, tresura zwierząt, udostępnianie filmów online
nie do pobrania, udostępnianie muzyki cyfrowej [nie do pobrania]
w Internecie, udostępnianie obiektów i sprzętu dla kasyn [gry hazardowe], udostępnianie obiektów i sprzętu do gry w golfa, udostępnianie obiektów i sprzętu do salonów gier, udostępnianie obiektów
i sprzętu rekreacyjnego, udostępnianie obiektów i sprzętu sportowego, udostępnianie publikacji elektronicznych, nie do pobrania, usługi
agencji dystrybucji biletów [rozrywka], usługi 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 orkiestry, usługi parków rozrywki, usługi pokazów filmowych, usługi
prezenterów muzyki, usługi przekwalifikowania zawodowego, usługi
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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 do gier, wynajem urządzeń
kinematograficznych, wynajmowanie kortów tenisowych, wynajmowanie obiektów sportowych, wynajmowanie stadionów, wypożyczanie akwariów pokojowych, wypożyczanie aparatury oświetleniowej
do dekoracji teatralnych lub do studiów telewizyjnych, wypożyczanie
dekoracji teatralnych, wypożyczanie dzieł sztuki, wypożyczanie filmów kinowych, wypożyczanie kamer wideo, wypożyczanie magnetowidów, wypożyczanie nagrań dźwiękowych, wypożyczanie sprzętu
audio, wypożyczanie sprzętu do nurkowania, wypożyczanie taśm wideo, wypożyczanie zabawek, wystawianie spektakli na żywo, wystawianie spektakli rewiowych, wyższe uczelnie [edukacja].

(111) 334104
(220) 2019 08 20
(151) 2020 10 09
(441) 2019 12 30
(732) ULATOWSKI MACIEJ, Legionowo (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) JAMAICAN SHOP
(540)

(210) 503613

(591) ciemnozielony, jasnozielony, biały
(531) 05.03.07, 26.04.15, 26.04.16, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.13, 26.13.25
(510), (511) 35 usługi sprzedaży produktów z branży spożywczej,
usługi sprzedaży produktów z branży tytoniowej, usługi sprzedaży
produktów konopnych.
(111) 334105
(220) 2019 08 21
(151) 2020 10 14
(441) 2020 06 22
(732) BOŚ MAŁGORZATA M-POINT, Kielce (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WINA I SPECJAŁY
(540)

(210) 503661

(591) biały, różowy, bordowy
(531) 27.05.01, 29.01.13, 25.01.13, 19.07.10
(510), (511) 35 usługi handlu detalicznego i/lub hurtowego w zakresie następujących towarów: wina, likiery, koktajle, alkohole wysokoprocentowe, piwa, koncentraty do sporządzania napojów, oliwy,
cygara, fajki, papierosy, otwieracze do wina, otwieracze do butelek,
siatki do wina, karafki na wino, dzbanki na wino, kieliszki do wina,
stojaki na wino, wiaderka do chłodzenia wina, pipety do próbowania
smaku win, środki chemiczne do fermentacji wina, przyrządy do produkcji wina, drukowane publikacje, książki, drukowane periodyki
tematyczne, 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, usługi porównywania cen, doradztwo biznesowe, doradztwo i konsultacje w zakresie działalności
gospodarczej.

(111) 334106
(220) 2019 08 21
(151) 2020 10 13
(441) 2020 01 07
(732) PERFECT FRUITS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Fitapple
(540)

(210) 503679

(591) różowy, czarny, zielony
(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.08, 27.05.17, 05.03.13, 05.03.15
(510), (511) 16 opakowania z kartonu, opakowania z papieru, opakowania z tworzyw sztucznych, folia z tworzyw sztucznych do pakowania, kartonowe pudełka do pakowania, materiały z tworzyw
sztucznych do pakowania, opakowania na żywność, etykiety z papieru, papierowe torebki do pakowania, naklejki, nalepki, pojemniki
kartonowe na soki, pudełka z tektury, torby papierowe do pakowania, papier do pakowania, karton do pakowania, papierowe metki,
20 pudełka do pakowania z drewna, pojemniki do pakowania z materiałów niemetalowych, skrzynie niemetalowe, palety niemetalowe,
palety drewniane, etykiety z tworzyw sztucznych, pojemniki z tworzyw sztucznych na soki, 29 owoce przetworzone, suszone owoce, suszone warzywa, suszone jabłka, przetworzone jabłka, chipsy
owocowe, chipsy warzywne, desery owocowe, ekstrakty warzywne
do gotowania, ekstrakty z warzyw do konsumpcji, galaretki, dżemy,
kompoty, pasty owocowe i warzywne, galaretki owocowe, gotowe
dania warzywne, kandyzowane owoce, koncentraty na bazie warzyw
przeznaczone do gotowania, oleje jadalne, oliwy, owoce w puszkach,
przeciery owocowe, przeciery warzywne, przetworzone owoce, warzywa i grzyby (w tym orzechy i nasiona roślin strączkowych), warzywa mrożone, owoce mrożone, 31 świeże owoce, świeże jabłka, świeże
warzywa i płody rolne, młode drzewka, produkty rolne, rośliny, świeże gruszki, świeże owoce miękkie, świeże owoce, orzechy, warzywa
i zioła, 32 soki, soki owocowe, soki warzywne, napoje owocowe, skoncentrowane soki owocowe, 35 sprzedaż owoców, warzyw, płodów
rolnych, materiały szkółkarskiego, organizacja sprzedaży hurtowej,
39 konfekcjonowanie owoców, konfekcjonowanie warzyw.
(111) 334107
(220) 2019 08 22
(151) 2020 10 12
(441) 2020 04 06
(732) JOŃCZYK BARBARA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PERŁY EUROTURYSTYKI
(540)

(210) 503690

(591) ciemnoniebieski, biały, czarny
(531) 01.07.01, 26.01.04, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 audyt przedsiębiorstwa, badania opinii publicznej,
promowanie towarów i usług w formie sponsorowania wydarzeń
sportowych, udostępnianie informacji o działalności gospodarczej
za pośrednictwem strony internetowej, działania promocyjne na rzecz
integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między
społeczeństwami, działania promocyjne dotyczące ochrony środowiska, działania promocyjne dotyczące turystyki polskiej i zagranicznej,
działania promocyjne obiektów turystycznych takich jak hotele, sanatoria, uzdrowiska, schroniska turystyczne, pijalnie wód lecznicach,
promowanie kultury fizycznej i sportu, promocja działań związanych
z ochroną środowiska, promowanie lokalnych artystów, rzemieślników, promowanie wyrobów lokalnych, doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych w reklamie, reklama, promocja sprzedaży dla
osób trzecich, publikowanie tekstów reklamowych, usługi lobbingu
handlowego, usługi marketingowe, usługi public relations, usługi relacji z mediami, usługi w zakresie opracowania graficznego do celów
reklamowych, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, zapewnianie
platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług,
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41 nauczanie, kształcenie, rozrywka, działalność sportowa i kulturalna,
organizowanie i prowadzenie konferencji, kongresów, seminariów,
sympozjów, organizowanie balów, eventów, konkursów, plebiscytów,
loterii, przyjęć i wystaw, zabaw, festynów, pikników, wydarzeń tematycznych, festiwali filmowych, usługi edukacyjne, prowadzenie szkoleń, kursów, warsztatów, kształcenie praktyczne w formie pokazów,
nauczanie indywidualne, organizowanie i prowadzenie forów edukacyjnych z udziałem osób, usługi muzeów [wystawy], usługi reporterskie, usługi wydawnicze, komputerowe przygotowanie materiałów
do publikacji, publikowanie książek, publikowanie on-line elektronicznych książek i czasopism, publikowanie tekstów innych niż teksty reklamowe, propagowanie wiedzy i pomoc w zakresie kultury fizycznej,
oświaty, wychowania i pomocy społecznej, inicjowanie i prowadzenie
poradnictwa i pomocy w zakresie czynnego wypoczynku, sportu i turystyki, pomoc w organizacji konkursów, loterii i obozów sportowych,
42 usługi komputerowe, w szczególności tworzenie społeczności wirtualnych dla zarejestrowanych użytkowników w celu organizowania
grup i imprez, uczestniczenia w dyskusjach oraz brania udziału w tworzeniu sieci społecznych, biznesowych i społecznościowych, usługi
komputerowe, w tym hosting obiektów elektronicznych dla osób trzecich, w celu organizowania i prowadzenia spotkań, imprez oraz interaktywnych dyskusji za pośrednictwem sieci komunikacyjnych, usługi
komputerowe w postaci stron internetowych zawierających informacje
zdefiniowane lub określone przez użytkowników, profile osobiste, treści audio, wideo, obrazy fotograficzne, teksty, grafikę i dane, udostępnianie strony internetowej z technologią umożliwiającą użytkownikom
online tworzenie profili osobistych obejmujących informacje w zakresie tworzenia kontaktów towarzyskich i biznesowych oraz transfer
i współdzielenie takich informacji między wieloma obiektami on-line,
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 dostawcy
aplikacji obejmujące oprogramowanie umożliwiające lub ułatwiające
tworzenie, edytowanie, ładowanie, pobieranie, uzyskiwanie dostępu,
przeglądanie, zamieszczanie, wyświetlanie, oznaczanie, umieszczanie na blogu, dodawanie linków, dodawanie notatek, komentowanie,
transmisję, współdzielenie, wyszukiwanie i inne udostępnianie mediów elektronicznych lub informacji za pośrednictwem sieci komputerowych i komunikacyjnych, świadczenie usługi sieci technologicznej
on-line umożliwiającej użytkownikom transfer danych o swojej tożsamości oraz udostępnianie danych o swojej tożsamości wielu obiektom
on-line i między wieloma obiektami on-line, dostarczanie informacji
technicznych w dziedzinie sieci kontaktów społecznych i biznesowych
z indeksów i baz danych z możliwością przeszukiwania. zawierających
informacje, w tym teksty, dokumenty elektroniczne, bazy danych, grafiki, media elektroniczne, obrazy fotograficzne i informacje audio oraz
wizualne w sieciach komputerowych i komunikacyjnych.

(111) 334108
(220) 2019 08 23
(151) 2020 10 14
(441) 2020 02 10
(732) BŁASZCZYK MONIKA LA MERI KOSMETYKA
PROFESJONALNA, Busko-Zdrój (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LaMeri Profesjonalna Kosmetyka
(540)

(210) 503755

(591) biały, szary, zielony
(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.01.01, 26.01.18
(510), (511) 35 promocja sprzedaży dla osób trzecich, 44 fryzjerstwo,
manicure, salony piękności, usługi wizażystów, usługi medycyny alternatywnej.
(111) 334109
(220) 2019 08 26
(210) 503770
(151) 2020 10 09
(441) 2020 01 13
(732)	NATURAL ZONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Bydgoszcz (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540)	Natural
(540)

(531) 26.05.06, 26.05.22, 27.05.01
(510), (511) 29 owoce i warzywa konserwowane, puszkowane, gotowane, mrożone, suszone, sałatki warzywne, sałatki owocowe, pasty
warzywne, galaretki owocowe, 30 pasta żurawinowa z chili, pasta
curry, musli, sosy przyprawowe na bazie owoców lub warzyw, lody,
sushi, musy owocowe, 32 soki, bezalkoholowe napoje z soków owocowych, nektary owocowe, soki warzywne, syropy do napojów bezalkoholowych, napój smoothie, .
(111) 334110
(220) 2019 08 26
(210) 503782
(151) 2020 10 12
(441) 2020 06 29
(732) ZAJĄC RENATA WYDAWNICTWO PASAŻE, Kraków (PL)
(540) (znak słowny)
(540) WYDAWNICTWO PASAŻE
(510), (511) 16 druki, materiały introligatorskie, materiały fotograficzne, materiały piśmienne, kleje do materiałów piśmiennych lub
do celów domowych, materiały przeznaczone dla artystów, pędzle
malarskie, maszyny do pisania i sprzęt biurowy (z wyjątkiem mebli),
materiały szkoleniowe i instruktażowe (z wyjątkiem aparatów), materiały z tworzyw sztucznych do pakowania (nie ujęte w innych klasach), czcionki drukarskie, matryce, 35 reklama, zarządzanie w działalności gospodarczej, administrowanie działalności gospodarczej,
prace biurowe.
(111) 334111
(220) 2019 08 26
(210) 503791
(151) 2020 10 09
(441) 2020 03 23
(732) DINO POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Krotoszyn (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WARZYW MOC
(540)

(591) jasnobrązowy, zielony
(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.09, 27.05.11, 26.11.01, 26.11.05, 26.11.12,
05.09.01, 05.09.15, 05.09.17, 05.09.22, 26.04.02, 26.04.05, 26.04.12,
26.04.15, 26.04.18, 26.04.22
(510), (511) 29 warzywa, owoce i grzyby konserwowane, suszone,
gotowane, mrożone, owoce kandyzowane, warzywa kwaszone, marynaty warzywne, pikle, żelatyna do celów spożywczych, galaretki,
galaretki owocowe, konfitury, dżemy, marmolada, konserwy, jaja,
ekstrakty warzywne do gotowania [soki], koncentraty soków warzywnych do konsumpcji, zagęszczone sosy pomidorowe, przecier
i koncentrat pomidorowy, przeciery owocowe i warzywne, musy
owocowe, dipy, produkty z nasion roślin strączkowych, rośliny strączkowe konserwowane, groch konserwowany, przetwory warzywne,
warzywa kwaszone, kapusta biała kwaszona, kapusta czerwona
kwaszona, ogórki kwaszone, sałatki owocowe i warzywne, sałatki
warzywne z dodatkiem owoców, sałatki owocowo-warzywne z dodatkiem przypraw i/lub ziół, chrupki ziemniaczane, chipsy ziemniaczane, chipsy owocowe, chipsy warzywne, chrupki owocowe, mrożone dania gotowe z warzyw, mrożone warzywa z dodatkiem sosów i/
lub ziół i/lub przypraw, mrożone mieszanki warzywne z dodatkiem
sosów i/lub ziół i/lub przypraw, mrożone mieszanki warzywne z dodatkiem ziemniaków i/lub ryżu i/lub kasz i/lub makaronów, mrożone
mieszanki warzywne z dodatkiem ziemniaków i/lub ryżu i/lub kasz i/
lub makaronów i sosów, mrożone mieszanki warzywno-mięsne z do-
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datkiem ziemniaków i/lub ryżu i/lub kasz i/lub makaronów z przyprawami i/lub sosami, przetwory warzywno-mięsne i mięsne, dania gotowe warzywno-mięsne i mięsne, mrożone przetwory i dania gotowe
warzywno-mięsne i mięsne, mrożone dania gotowe wegetariańskie,
oliwki konserwowane, bakalie, zupy, zupy błyskawiczne i typu instant,
buliony, preparaty do produkcji bulionu, składniki do wytwarzania
bulionów i zup, koncentraty rosołowe, koncentraty zup.

(111) 334112
(220) 2019 10 14
(210) 503795
(151) 2020 10 09
(441) 2020 01 27
(732) FOUREX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) C FRESCO ICE COFFEE for coffee lovers
(540)

(540) (znak słowny)
(540) Lawenda Dolnosielska
(510), (511) 3 olejki eteryczne, olejki do masażu, środki perfumeryjne
i dezodoranty, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji i higieny twarzy, ciała i włosów, farby, kremy, szampony, odżywki i lakiery do włosów, mydła, toniki, mleczka, maseczki i kremy do twarzy, mydła,
balsamy i olejki do ciała, płyny do kąpieli, środki do pielęgnacji jamy
ustnej, 28 gry i zabawki dla dzieci i młodzieży, pacynki, przytulanki,
lalki, misie pluszowe, 30 kawa, herbata, kakao, zioła suszone, zioła
przetworzone, przyprawy, miód, ryż, mąka i produkty zbożowe, wyroby cukiernicze, wyroby piekarnicze i ciastkarskie, mąka i mieszanki
mączne, wyroby i potrawy na bazie mąki, makaron i potrawy na bazie makaronu, ryż i potrawy na bazie ryżu, kasze i potrawy na bazie
kasz, czekolada i desery, lody, napoje mrożone na bazie lodów, kawy,
czekolady, kakao, polewy do ciast, galaretki, budynie, kisiele, sosy
do polewania deserów, 31 świeże owoce, warzywa, orzechy i zioła,
kwiaty żywe, kwiaty suszone.
(111) 334116
(220) 2019 08 30
(210) 503970
(151) 2020 10 09
(441) 2020 01 20
(732) DYRSOWICZ TOMASZ, MAŚLANKA WALDEMAR WIGMET
SPÓŁKA CYWILNA, Góra (PL)
(540) (znak słowny)
(540) BETBLOK
(510), (511) 19 betonowe elementy budowlane, niemetalowe konstrukcje i budynki przenośne, 37 budownictwo.

(591) jasnobrązowy, ciemnobrązowy
(531) 05.07.01, 05.07.27, 26.02.01, 26.01.16, 27.05.01, 29.01.07
(510), (511) 30 kawa, substytuty kawy, kawa aromatyzowana, kawa
nienaturalna, kawa bezkofeinowa, kawa mrożona, kawa rozpuszczalna, kawa niepalona, kawa mielona, torebki z kawą, kapsułki z kawą,
kawa w postaci całych ziaren, gotowa kawa i napoje na bazie kawy,
kawa palona, kawa granulowana, kawa w proszku, sztuczna kawa,
preparaty roślinne zastępujące kawę.
(111) 334113
(220) 2019 08 27
(151) 2020 10 14
(441) 2020 03 02
(732) PATRZAŁEK MARCIN ROLA, Gdańsk (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ROLA SUSHIROLA
(540)

(111) 334117
(220) 2019 09 09
(151) 2020 10 09
(441) 2020 02 17
(732) CZYŻ DARIUSZ, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KRAKÓW
(540)

(210) 504227

(210) 503826

(531) 27.05.01, 27.05.17, 27.05.24
(510), (511) 43 usługi gastronomiczne, usługi barowe i restauracyjne,
obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, przygotowywanie i dostarczanie posiłków na zamówienie.
(111) 334114
(220) 2019 08 27
(210) 503827
(151) 2020 10 14
(441) 2020 03 02
(732)	HBK 12 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
PROJEKT ZAWIERCIE SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) BRAMA JURY
(510), (511) 36 nieruchomości (administrowanie), nieruchomości
(dzierżawa), majątek nieruchomości, zarządzanie nieruchomością.
(111) 334115
(220) 2019 08 27
(210) 503852
(151) 2020 10 14
(441) 2020 03 16
(732) MAZUREK SONIA GOSPODARSTWO ROLNE MAZUREK,
Bagieniec (PL)

(591) zielony, czerwony, niebieski, złoty, brązowy, czarny
(531) 27.05.01, 29.01.15, 08.01.07, 07.01.03, 01.01.01, 01.01.02
(510), (511) 30 wyroby cukiernicze, ciastkarskie, piekarnicze, czekolada, wyroby czekoladowe, lody, cukierki, jadalne ozdoby do ciast,
pierniki, pizza, potrawy na bazie mąki, pieczywo, suchary, wafle,
wyroby mączne, 35 sprzedaż druków, afiszy, albumów, folderów,
fotografii, informatorów, kalendarzy, katalogów, książek, nalepek,
notesów, plakatów pocztówek, reprodukcji, materiałów do prowadzenia szkoleń, artykułów piśmiennych, artykułów wyposażenia
biurowego, parasoli, portfeli, portmonetek, saszetki, etui, breloczków, okładek, oprawek materiałów piśmiennych i artykułów biurowych, oprawek na dokumenty, wizytowników, pamiątek, teczek,
neseserów, toreb, torebek, tornistrów, plecaków, worków, walizek,
akcesoriów reklamowych wykonanych z metalu, drewna, gliny, korka, szkła, tworzyw sztucznych, figurek, stoisk wystawowych, chorągiewek, etykiet, flag, proporczyków, serwetek stołowych, ręczników,
odzieży, galanterii odzieżowej, apaszek, chustek, krawatów, skarpet,
szali, szalików, nakryć głowy, ramek do fotografii, podstawek pod naczynia, kopert na butelki, toreb na zakupy, wyrobów cukierniczych,
wyrobów mącznych, ciastek, mebli, naczyń, pojazdów, promowanie
sztuki wykonywania szopek, promowanie konkursów szopkarskich,
prowadzenie baz danych dotyczących informacji związanych z konkursami szopkarskimi, prowadzenie reklamy imprez szopkarskich,
organizowanie imprez handlowych lub reklamowych na jakich prezentowane są szopki, 41 prowadzenie imprez kulturalnych i rozrywkowych na jakich prezentowane są szopki, prowadzenie edukacji
związanej z wykonywaniem szopek.
(111) 334118
(151) 2020 10 14

(220) 2019 09 09
(441) 2020 03 16

(210) 504254
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(732) KANCELARIA KSIĘGOWO-PODATKOWA PARTNER SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PARTNER Kancelaria Księgowo-Podatkowa sp. z o.o.
(540)

(591) biały, fioletowy
(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.24, 03.07.10
(510), (511) 35 usługi księgowe, usługi rachunkowości, aktualizacja
i utrzymywanie danych w komputerowych bazach danych, aktualizacja i utrzymywanie informacji w rejestrach, analizy kosztów, audyt
finansowy, doradztwo w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, fakturowanie, przygotowywanie list płac, przygotowywanie
zeznań podatkowych, sporządzanie wyciągów z konta prowadzenie
ksiąg rachunkowych, sporządzanie sprawozdań rachunkowych i podatkowych, 36 doradztwo w sprawach finansowych, analizy finansowe, wyceny do celów podatkowych.
(111) 334119
(220) 2019 10 17
(210) 504283
(151) 2020 10 09
(441) 2020 03 02
(732)	EUROSYSTEM POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Przywory (PL)
(540) (znak słowny)
(540) SYNTEX
(510), (511) 17 folie i membrany na bazie tworzywa sztucznego i/
lub metalu, papieru do celów izolacyjnych, izolujących, uszczelniających, izolacji dźwiękowej i do zamykania, dla ochrony powierzchni
przed wibracją, taśmy samoprzylepne na bazie tworzywa sztucznego do w/w celów, taśmy i folie drogowe, folie i membrany izolacyjne
stosowane w budownictwie i rolnictwie, folie fundamentowe do hydroizolacji i izolacji pionowej ścian oraz dachów, stropów, podłóg, folie do zakładania ogrodów na dachach, folie ogrodnicze, akustyczne
materiały izolacyjne, folie i membrany dachowe oddychające, geowłókniny, geokompozyty do zabezpieczenia i izolacji ścian fundamentowych, izolacji poziomej budynków, stabilizacji gruntów, drenaży,
19 taśmy uszczelniające, izolacyjne i hydroizolacyjne budowlane zawarte w tej klasie folie dachowe z tworzyw sztucznych folie i taśmy
budowlane z tworzyw sztucznych, membrany i tkaniny z włókien
szklanych stosowane w budownictwie.
(111) 334120
(220) 2019 09 11
(210) 504318
(151) 2020 10 14
(441) 2020 03 02
(732) KAŁUŻA PIOTR PDI CONSULTING, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ORIOLUS
(540)

(591) czarny, żółty, biały
(531) 03.07.21, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 usługi w zakresie: organizacji i zarządzania przedsięwzięciami inwestycyjnymi w celu budowy i/lub przygotowaniu
obiektów mieszkalnych i niemieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży, wynajmowania, użyczenia, kosztorysowanie, zgrupowanie
na rzecz osób trzecich towarów mających zastosowanie w budownictwie do budowy domów jak również gotowych konstrukcji obiektów mieszkalnych i niemieszkalnych pozwalające nabywcy wygodnie
oglądać i kupować te towary w wyspecjalizowanym sklepie i/lub
hurtowni lub przez Internet oraz wykorzystując zamówienie kore-
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spondencyjne lub używając środków telekomunikacji, sprzedaż artykułów sanitarnych, wyposażenia wnętrz, dekoracji wnętrz, farb.
lakierów, drewna, pojazdów, maszyn, akcesoriów samochodowych,
motorowych, rowerowych, sprzętu RTV, komputerów, urządzeń
budowlanych, usługi w zakresie prezentacji towarów do sprzedaży
w sklepach, usługi promocyjne i marketingowe, usługi agencji eksportowych i importowych, pomoc handlowa w zakresie organizowania i prowadzenia przedsiębiorstwa również świadczona w ramach
umowy franchisingowej, usługi kadrowe, księgowe, prowadzenie baz
danych, sprzedaż maszyn i urządzeń budowlanych, organizowanie
sieci domów handlowych, gastronomicznych, hotelowych, domów
opieki społecznej oraz ośrodków ochrony zdrowia, zarządzanie i administrowanie tymi ośrodkami, organizowanie i prowadzenie baz
danych o wolontariuszach i beneficjentach pomocy udzielanej przez
organizacje społeczne, 36 usługi w zakresie: organizacji i zarządzania finansowaniem przedsięwzięć inwestycyjnych polegających
na budowie i/lub przygotowaniu obiektów mieszkalnych i niemieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży, wynajmowania, użyczenia,
pośrednictwo w sprawach kupna, sprzedaży, najmu budynków, lokali i powierzchni użytkowej, analizy rynku nieruchomości, analizy
finansowe, pośrednictwo finansowe, usługi finansowe, obrót nieruchomościami na rynku wtórnym, sprzedaż obiektów i lokali mieszkalnych i niemieszkalnych, usługi w zakresie doradztwa ekonomiczno-finansowego w zakresie budownictwa, wycena nieruchomości,
pośrednictwo w zakresie obrotu akcjami i papierami wartościowymi,
pośrednictwo w zakresie pozwoleń na emisję dwutlenku węgla, pożyczanie pod zastaw, organizowanie i gromadzenie funduszy na cele
dobroczynne, organizowanie i gromadzenie funduszy na cele opieki
medycznej i poprawianie jakości usług medycznych, pozyskiwanie
i podział środków finansowych na wspieranie osób wymagających
pomocy, sponsorowanie i finansowanie leczenia rehabilitacyjnego,
prowadzenie zbiórek funduszy celowych na rzecz chorych, zbieranie
środków finansowych z przeznaczeniem na zakup sprzętu rehabilitacyjnego i innych artykułów do realizacji potrzeb życia codziennego
chorych, zbiórki funduszy na rzecz prowadzenia akcji szkoleniowych,
usługi w zakresie sponsoringu, tworzenie funduszu stowarzyszenia,
37 usługi w zakresie: budownictwa oraz prowadzenia działalności
deweloperskiej 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, usługi pralni, prasowalnie, usługi myjni, usługi stacji benzynowych, serwis pojazdów, usługi rewitalizacji mebli,
39 transport, magazynowanie, parkingi, przepakowywanie, organizowanie podróży, dostarczanie zakupów do odbiorców, usługi biur
podróży w celu rezerwacji podróży, 43 hotele, motele, pensjonaty,
kawiarnie, restauracje, punkty gastronomiczne, rezerwacja noclegów
w hotelach, pensjonatach i innych podmiotach zajmujących się czasowym zakwaterowaniem, usługi realizowane w gastronomii, usługi
zaopatrzenia w żywność i napoje, domy opieki dla osób w podeszłym
wieku, wynajmowanie pomieszczeń na pobyt czasowy, wynajmowanie sal na: posiedzenia, mityngi, narady, szkolenia, wypożyczanie:
krzeseł, stołów, bielizny stołowej i szklanych naczyń, usługi cateringowe, usługi opieki nad dziećmi świadczone w obiektach handlowych,
usługi biur podróży w celu rezerwacji zakwaterowania, 44 prowadzenie ośrodków ochrony zdrowia, sanatoriów, ośrodków opieki nad
osobami przewlekle chorymi, poradni rehabilitacyjnych, fizjoterapeutycznych, psychologicznych, prowadzenie salonów piękności, fryzjerskich, kosmetycznych, odnowy biologicznej, spa, porady w zakresie
ochrony zdrowia, porady dotyczące aktywnego i zdrowego trybu
życia, usługi w zakresie: projektowania, budowania i pielęgnacji ogrodów, sadów, upraw warzywnych, terenów zielonych, tępienie szkodników (w rolnictwie, ogrodnictwie i leśnictwie) oraz doradztwo i poradnictwo w w/w zakresie, układanie kompozycji kwiatowych, usługi
w zakresie szkółek roślinnych.

(111) 334121
(151) 2020 10 09

(220) 2019 09 12
(441) 2020 02 24

(210) 504374
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(732) Simon’s Cat Limited, Londyn (GB)
(540) (znak słowny)
(540) KOT SIMONA
(510), (511) 9 urządzenia i przyrządy naukowe, żeglarskie, fotograficzne, kinematograficzne, optyczne, do pomiaru wagi, miernicze, sygnalizacyjne, sprawdzające (nadzór), do ratowania życia i do nauczania,
urządzenia i przyrządy przewodzące, przełączania, transformujące,
akumulatorowe i kontrolno-sterujące, urządzenia do nagrywania,
transmisji lub odtwarzania dźwięku lub obrazów, nośniki informacji
(magnetyczne-), dyski z nagraniami, automatyczne maszyny sprzedające i mechanizmy do aparatów uruchamianych żetonami, kasy
rejestrujące, maszyny liczące, przetwarzania informacji (urządzenia
do-) i komputery, gaszenia ognia (urządzenia do-), publikacje w formie elektronicznej, kalendarze w formie elektronicznej (do pobierania za pośrednictwem Internetu), książki w formie elektronicznej
(do pobierania za pośrednictwem Internetu), oprogramowanie komputerowe [software], gry komputerowe, oprogramowanie do gier
komputerowych i elektronicznych, komputerowych (programy gier), rozrywkowe oprogramowanie gier komputerowych, programy gier
komputerowych do pobrania za pośrednictwem Internetu (oprogramowanie), oprogramowanie do gier wideo, gier komputerowych i innych gier elektronicznych i wirtualnych, nagrane płyty DVD oraz nagrane nośniki z animowanym serialem telewizyjnym, nagrane płyty
DVD oraz nagrane nośniki z animowanym programem telewizyjnym,
16 papier, tektura oraz przedmioty wykonane z tych materiałów,
nie zawarte w innych klasach, materiały drukowane, materiały introligatorskie, fotografie, artykuły papiernicze, materiały przylepne
do papieru listowego lub do użytku domowego, sprzęt dla artystów,
pędzle malarskie, maszyny do pisania i sprzęt biurowy (z wyjątkiem
mebli), materiał instruktażowy i dydaktyczny (z wyjątkiem urządzeń),
materiały z tworzyw sztucznych do pakowania (nie zawarte w innych
klasach), taśmy drukarskie, matryce do druku ręcznego, roczniki,
nowe książki, periodyki, książki, magazyny ilustrowane, publikacje,
plakaty, komiksy, zeszyty do ćwiczeń, książeczki do kolorowania, naklejki, kalkomanie, podręczniki, skorowidze, gazety, notesy, zakładki
do książek, przybory do pisania i rysowania, kalendarze, organizery
(nieelektroniczne), gumki do wycierania, temperówki, linijki, albumy,
kartki z życzeniami, materiały do pakowania, kleje, taśmy klejące,
przyciski do papieru, zestawy ołówków, pióra i pudełka na pióra, papierowe serwetki i śliniaki, kartki pocztowe, terminarze, segregatory, farby i kredki, odbitki do kolorowania, druki, odbitki, reklamówki
i torby papierowe, papier do pisania, koperty, albumy z wycinkami,
foldery, matryce, serwetki, opakowania na prezenty, etykietki na prezenty, artykuły papierowe na przyjęcia, wstążki, notesy papierowe,
tablice szkolne, materiały edukacyjne, chorągiewki papierowe, ręczniki papierowe, obrazy, podpórki do utrzymywania rzędu książek
w pozycji pionowej, pudełka do prezentów, pieluchy jednorazowe,
linijki, podstawki pod karafkę, naklejki, zaciski na banknoty, bindownice, 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, odzież, piżamy, podkoszulki, (t-shirty), 28 gry i przedmioty do zabawy, artykuły gimnastyczne
i sportowe nie ujęte w innych klasach, ozdoby choinkowe, zabawki, układanki [puzzle], gry planszowe, zabawki manualne, zabawki
i gry edukacyjne, lalki, lalki pluszowe, pluszowe zabawki, figurki
pluszowe-nowości, wypchane figurki zwierzątka, figurki do zabawy, zestawy zabawek, gry polegające na odgrywaniu ról, zabawki
do gier polegających na odgrywaniu ról, akcesoria zabawkowe, instrumenty muzyczne (zabawki), pojazdy zabawkowe, 41 edukacja,
kształcenie, rozrywka, rozrywka w formie animowanego programu
telewizyjnego, rozrywka w formie animowanego serialu telewizyjnego, rozrywka w formie animowanego programu telewizyjnego
dostarczanego za pośrednictwem Internetu, działalność sportowa
i kulturalna, nauczanie, organizowanie imprez i wystaw w celach
kulturalnych, dydaktycznych i edukacyjnych, parki rozrywki, produkcja filmów, fabularnych i animowanych, usługi publikowania,
edycji i rozpowszechniania książek, gazet i periodyków, Rozrywka
za pośrednictwem lub związana z telewizją, radiem, filmem, muzyką,
wideo i teatrem, sprzedaż programów telewizyjnych do kilku stacji,
sprzedaż programów radiowych do kilku stacji, wypożyczanie filmów kinowych, wynajem programów telewizyjnych, wypożyczanie
nagrań dźwiękowych i wideo, produkcja filmów, produkcja programów telewizyjnych i radiowych, produkcja nagrań wideo, produkcja nagrań dźwiękowych, prezentowanie programów radiowych,
prezentowanie programów telewizyjnych, prezentowanie ścieżek
dźwiękowych filmów wideo, przygotowywanie programów radiowych i telewizyjnych, dystrybucja filmów, prezentacja filmów, edycja

taśm audio i wideo oraz filmów kinowych, usługi w zakresie gier elektronicznych, łącznie z grami dostarczanymi on-line lub za pośrednictwem ogólnie dostępnej sieci, udostępnianie gier komputerowych
w sieci lub w Internecie, udzielanie informacji o grach wideo, grach
komputerowych, automatach do gier, salach gier lub parkach rozrywki, poprzez sieci telekomunikacyjne lub komputerowe, udostępnianie interaktywnych, z udziałem kilku graczy, gier komputerowych,
za pośrednictwem Internetu oraz elektronicznej informacji sieciowej, udostępnianie gier komputerowych on-line, publikowanie gier
komputerowych i gier elektronicznych, publikowanie oprogramowania do gier komputerowych oraz oprogramowania do gier wideo,
wypożyczanie programów gier komputerowych, publikacja on-line
książek I kalendarzy elektronicznych (nie do pobrania), dostarczanie
informacji w zakresie uprzednio wymienionych, w tym wszystkie wyżej wymienione usługi dostarczane za pośrednictwem Internetu.

(111) 334122
(220) 2019 09 12
(210) 504377
(151) 2020 10 14
(441) 2020 02 10
(732) DIGITAL NOW! HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań (PL)
(540) (znak słowny)
(540) DIGITAL NOW! HOLDING
(510), (511) 35 pomoc w zarządzaniu, pomoc w zarządzaniu sprawami handlowymi, pomoc w zarządzaniu przedsiębiorstwami handlowymi, pomoc w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą,
pomoc w zakresie zarządzania działalnością handlową, pomoc w zarządzaniu w zakresie promocji działalności gospodarczej, doradztwo
i pomoc w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, pomoc
w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarządzenie i administrowanie działalnością gospodarczą, pomoc w zarządzaniu korporacyjnym, 36 analizy finansowe, analizy finansowo-ekonomiczne, analizy
danych finansowych, wyceny i analizy finansowe, administrowanie finansami, zarządzanie kapitałem, zarządzanie finansami, zarządzanie
majątkiem, informacja finansowa, usługi doradcze i konsultingowe
w zakresie finansów, usługi w zakresie zarządzania aktywami, usługi
w zakresie zarządzania finansami, organizowanie inwestycji, monitorowanie wyników inwestycji, usługi konsultacyjne dotyczące inwestycji, analizy w zakresie inwestycji, dostarczanie kapitału inwestycyjnego, usługi inwestycyjne, zarządzanie majątkiem, zarządzanie
inwestycjami, sponsorowanie finansowe, pośrednictwo w usługach
finansowych, zarządzanie finansowe spółkami holdingowymi.
(111) 334123
(220) 2019 09 12
(210) 504386
(151) 2020 10 15
(441) 2020 02 10
(732) BERSKI RAFAŁ PPHU MAGRAF SERWIS, Brzeźno (PL)
(540) (znak słowny)
(540) OBERO
(510), (511) 35 prowadzenie sprzedaży hurtowej i detalicznej piecyków, kominków wolnostojących, saun, jakuzzi, domków rekreacyjnych, pomp ciepła.
(111) 334124
(220) 2019 09 16
(151) 2020 10 13
(441) 2020 02 10
(732) POSTĘPSKA JUSTYNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	AKADEMIA COMPLIANCE
(540)

(210) 504470

(591) ciemnoniebieski
(531) 29.01.04, 21.01.13, 02.09.14, 03.03.01, 03.03.15, 03.03.24,
27.05.05, 27.05.17
(510), (511) 41 organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie i prowadzenie
warsztatów [szkolenie], organizowanie i prowadzenie kongresów,
organizowanie i prowadzenie kolokwiów, organizowanie konkursów [edukacja lub rozrywka], doradztwo zawodowe, komputerowe
przygotowanie materiałów do publikacji elektronicznej, publikowanie książek, prowadzenie kursów edukacyjnych, szkolenia w zakresie
kwalifikacji zawodowych, informacja dotycząca edukacji udzielana
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on-line z komputerowej bazy danych lub z Internetu, udostępnianie
elektronicznych publikacji on-line.

(111) 334125
(220) 2019 09 16
(210) 504480
(151) 2020 10 13
(441) 2020 06 15
(732) BEBIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) #Chodagang
(510), (511) 35 zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych towarów:
literatura drukowana i na nośnikach dotycząca zdrowia, dietetyki, pielęgnacji urody, sportu, fitness i turystyki, literatura drukowana i na nośnikach obejmująca zestawy ćwiczeń i programy treningowe, nośniki
danych, płyty, kasety i publikacje on-line obejmujące zestawy ćwiczeń i programy treningowe, kosmetyki, artykuły higieny osobistej
i intymnej, artykuły chemii gospodarczej, odżywki i preparaty witaminowe, białkowe, węglowodanowe, żywność, żywność dietetyczna,
napoje bezalkoholowe, soki, owoce i warzywa, odzież, obuwie, nakrycia głowy, torby i plecaki, parasole, maty do ćwiczeń, sprzęt sportowy
i przyrządy gimnastyczne, zabawki i gry planszowe, świece i świece
zapachowe, gadżety promocyjne i reklamowe, maskotki i zabawki,
długopisy, artykuły biurowe i papiernicze, foldery, widokówki, książki
i kalendarze, drukowane publikacje, publikacje elektroniczne na nośnikach, nośniki danych, sprzęt komputerowy, fotograficzny i RTV,
sprzęt oświetleniowy, wyroby, pojemniki i figurki metalowe, niemetalowe, szklane, ceramiczne, drewniane, tekstylne i z tworzyw sztucznych do użytku jako artykuły gospodarstwa domowego, artykuły
biurowe, wyposażenie wnętrz oraz dla celów dekoracyjnych, gadżety
reklamowe do użytku osobistego, mianowicie biżuteria, ozdoby i artykuły odzieżowe, pamiątki, mianowicie materiały i publikacje drukowane i na nośnikach, wyroby, pojemniki i figurki metalowe, niemetalowe, szklane, ceramiczne, drewniane, tekstylne i z tworzyw
sztucznych przypominające o miejscach, obiektach, osobach lub wydarzeniach oraz wyroby rękodzieła ludowego, pudełka i opakowania,
wyroby galanteryjne, wyroby tekstylne, portfele, okulary przeciwsłoneczne, etui na okulary, etui na klucze, biżuteria, ozdoby do włosów
i paznokci, breloki, monety, medale i puchary okolicznościowe, zegarki, smycze reklamowe, próbki kosmetyków i artykułów chemii gospodarczej, bidony, butelki w sposób umożliwiający ich wygodne oglądanie i kupowanie w sklepach, hurtowniach, stoiskach handlowych,
targach, pokazach i wystawach, w Internecie oraz drogą sprzedaży
wysyłkowej, reklama wyżej wymienionych towarów, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, organizowanie i prowadzenie targów i wystaw w celach handlowych lub reklamowych, wypożyczanie
infrastruktury i wyposażenia dla potrzeb targów i wystaw handlowo-reklamowych, rozpowszechnianie materiałów i gadżetów reklamowych, reklama w prasie, radio, telewizji, na bilbordach, w Internecie
oraz pozostałe formy reklamy, organizowanie sprzedaży, usługi pośrednictwa handlowego, wynajmowanie przestrzeni i nośników reklamowych, wynajem dystrybutorów automatycznych, uaktualnianie
materiału reklamowego, pośrednictwo i przedstawicielstwo handlowe, kreowanie wizerunku firm, usług i towarów, zarządzanie zbiorami
informatycznymi, usługi w zakresie aktualizowania, kompilowania,
zarządzania, systematyzowania i utrzymywania komputerowych baz
danych, usługi portalu internetowego poświęconego kosmetykom,
modzie, zdrowiu, higienie i diecie, wyposażeniu wnętrz, sprzętowi Hi-fi, AGD i komputerowemu, akcesoriom, przyrządom i sprzętowi gimnastycznemu i sportowemu, materiałom drukowanym, artykułom piśmiennym i zabawkom, artykułom szkolnym i biurowym w celach
promocyjnych, usługi wyszukiwania i porównywania ofert i cen on-line, usługi reklamowe i marketingowe, 38 usługi VOD, usługi telekomunikacyjne, usługi internetowego serwisu informacyjnego (usługi
portalu internetowego), umożliwianie łączności przez terminale komputerowe, łączność przez sieć światłowodów, łączność w technologii
przewodowej i bezprzewodowej, łączność radiowa, łączność za pomocą telefonii komórkowej, przesyłanie informacji tekstowej i obrazowej za pomocą komputera, usługi ogłoszeń elektronicznych, usługi
agencji informacyjnych w zakresie tworzenia i utrzymywania serwisów internetowych, udostępnianie forów internetowych i chatroomów, wypożyczanie czasu dostępu do światowej sieci, przydzielanie
dostępu do baz danych, przydzielanie kanałów telekomunikacyjnych
dla usług związanych z telezakupami, transmisja plików cyfrowych,
transmisja radiowa, telewizyjna i satelitarna, usługi nawigacji i lokalizacji miejsc i przedmiotów, usługi poczty głosowej, wypożyczanie
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modemów i urządzeń telekomunikacyjnych, doradztwo w zakresie
usług telekomunikacyjnych, zapewnianie dostępu do globalnych sieci komputerowych, tworzenie i prowadzenie programów telewizyjnych i w Internecie poświęconych kosmetykom, modzie, zdrowiu, higienie i diecie, wyposażeniu wnętrz, sprzętowi Hi-fi, AGD
i komputerowemu, akcesoriom, przyrządom i sprzętowi gimnastycznemu i sportowemu, materiałom drukowanym, artykułom piśmiennym i zabawkom, artykułom szkolnym i biurowym, sportom, gimnastyce i aktywności fizycznej, dietetyce, zdrowemu odżywianiu,
zdrowemu trybowi życia, pielęgnacji urody, zabiegom pielęgnacyjnym i upiększającym oraz modzie, 41 usługi związane z organizacją
wypoczynku (rozrywka), organizowanie zawodów i pokazów sportowych, informacja o imprezach rozrywkowych, informacja o rekreacji,
organizowanie obozów sportowych, organizowanie i prowadzenie
wyjazdów w celu poprawy kondycji fizycznej, usługi obozów wakacyjnych, usługi dystrybucji biletów (rozrywka), organizowanie i prowadzenie koncertów i balów, organizowanie i prowadzenie kongresów, szkoleń, sympozjów, kursów i konferencji dotyczących zdrowia,
dietetyki i zdrowego żywienia, pielęgnacji urody, sportu, fitness, turystyki i mody, organizowanie i prowadzenie przyjęć, targów i wystaw
dotyczących zdrowia, dietetyki i zdrowego żywienia, pielęgnacji urody, sportu, fitness, turystyki i mody oraz edukacji i kultury, organizacja
i prowadzenie konkursów i zawodów, loterii, imprez firmowych i plenerowych, organizacja i prowadzenie wyjazdów i imprez integracyjnych, organizacja i prowadzenie obozów i zawodów sportowych,
usługi obiektów sportowych, w tym wyciągów narciarskich, basenów,
parków linowych i ścianek wspinaczkowych, organizacja i prowadzenie obozów wakacyjnych, wypożyczanie wyposażenia dla potrzeb
koncertów, udostępnianie pomieszczeń i obiektów dla celów rozrywkowych, wypożyczanie sprzętu RTV, oświetleniowego i akustycznego
dla celów targów i wystaw edukacyjno-kulturalnych, organizowanie
ogródków zabaw dla dzieci, pokazów kaskaderskich, sportów ekstremalnych, turniejów rycerskich, przedstawień teatralnych, występów
muzycznych, spektakli laserowych i pirotechnicznych, pokazów tradycyjnych usług rzemieślniczych, pokazów przyrządzania tradycyjnych potraw, pokazów przyrządzania potraw dietetycznych, pokazów mody, parki rozrywki, usługi związane z organizowaniem
i obsługą dyskotek, fotografowanie, filmowanie, gimnastyka (instruktaż), prowadzenie klubów bilardowych, działalność rozrywkowa,
usługi związane z organizacją imprez karaoke, usługi klubowe (nauczanie lub rozrywka), kluby zdrowia, działalność edukacyjna, działalność rekreacyjna, kluby fitness i siłownie, doradztwo w zakresie sportu i fitness, treningi grupowe i personalne, organizowanie
i prowadzenie warsztatów z treningami i konsultacjami dietetyków,
obsługa pól golfowych, obsługa sal kinowych, wypożyczanie sprzętu
radiowego, telewizyjnego oraz hi-fi, usługi zespołów muzycznych,
publikowanie książek i tekstów innych niż reklamowe, studia filmowe,
studia nagrań, wynajmowanie stadionów, tłumaczenia, usługi reporterskie, wynajmowanie kortów tenisowych, wypożyczanie quadów,
rowerów, sprzętu do paintballa i nordic walking, wypożyczanie sprzętu narciarskiego, wypożyczanie sprzętu i gier sportowych, informacje
o wypoczynku i rozrywce, usługi związane z organizacją wypoczynku, tresura zwierząt, prowadzenie szkółek jazdy konnej, jazdy narciarskiej, przejażdżki powozami, kuligi, wędkarstwo, myślistwo sportowe
i rekreacyjne, usługi portalu internetowego poświęconego sportom,
gimnastyce i aktywności fizycznej, 44 usługi w zakresie higieny i urody dla ludzi i zwierząt, organizowanie i prowadzenie wyjazdów, obozów i wczasów odchudzających, usługi doradztwa z zakresu zdrowia,
dietetyki i zdrowego żywienia, pielęgnacji urody i mody, usługi rehabilitacji ruchowej i fizykoterapii, salony masażu, odnowy biologicznej
i Spa, sauny, solaria, aromaterapia, salony fryzjerskie, salony piękności,
manicure, pedicure, tatuowanie, zabiegi pielęgnacyjne dla zwierząt,
układanie kompozycji kwiatowych, usługi wizażu, doradztwo w zakresie higieny i urody ludzi i zwierząt, usługi medyczne, usługi portalu
internetowego poświęconego dietetyce, zdrowemu odżywianiu,
zdrowemu trybowi życia, pielęgnacji urody, zabiegom pielęgnacyjnym i upiększającym oraz modzie.

(111) 334126
(220) 2019 09 17
(210) 504526
(151) 2020 10 09
(441) 2020 01 07
(732) KATOWICE Q HOTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) smaQ Food & Wine
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(540)

(591) biały, ciemnoszaryzielony, zielony
(531) 26.04.02, 26.04.22, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 43 dokonywanie rezerwacji restauracji i posiłków, doradztwo kulinarne, zapewnianie jedzenia i napojów na imprezy firmowe, kawiarnia, koktajl bar, oferowanie żywności i napojów dla
gości w restauracjach, oferowanie żywności i napojów w restauracjach i barach, oferowanie żywności i napojów dla gości, usługi
restauracyjne sprzedających posiłki na wynos, usługi restauracji
hotelowych, usługi obiektów gościnnych, restauracje samoobsługowe, organizowanie posiłków w hotelach, organizowanie bankietów,
organizacja przyjęć weselnych, oferowanie żywności i napojów dla
gości w restauracjach, oferowanie żywności i napojów w restauracjach i barach, oferowanie żywności i napojów dla gości, serwowanie
żywności i napojów dla gości w restauracjach, serwowanie żywności
i napojów dla gości.
(111) 334127
(220) 2019 09 17
(210) 504535
(151) 2020 10 09
(441) 2020 01 07
(732) WYGRANA Q HOTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Qualita Restauracja
(540)

(591) biały, ciemnoszary, pomarańczowy
(531) 26.04.02, 26.04.22, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 43 dokonywanie rezerwacji restauracji i posiłków, doradztwo kulinarne, zapewnianie jedzenia i napojów na imprezy firmowe, kawiarnia, koktajl bar, oferowanie żywności i napojów dla
gości w restauracjach, oferowanie żywności i napojów w restauracjach i barach, oferowanie żywności i napojów dla gości, usługi
restauracyjne sprzedających posiłki na wynos, usługi restauracji
hotelowych, usługi obiektów gościnnych, restauracje samoobsługowe, organizowanie posiłków w hotelach, organizowanie bankietów,
organizacja przyjęć weselnych, oferowanie żywności i napojów dla
gości w restauracjach, oferowanie żywności i napojów w restauracjach i barach, oferowanie żywności i napojów dla gości, serwowanie
żywności i napojów dla gości w restauracjach, serwowanie żywności
i napojów dla gości.
(111) 334128
(220) 2019 09 18
(151) 2020 10 20
(441) 2020 07 06
(732) JAWORSKI JERZY, Granica (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	ARBIG ARCHITEKTURA BIZNESU
(540)

(210) 504560

(591) ciemnoniebieski
(531) 27.05.01, 07.11.01, 26.13.25, 29.01.04
(510), (511) 35 usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej następujących
towarów: komponenty i części do budowy urządzeń technicznych,
części z metalu, gumy i innych polimerów, konstrukcje spawane,
zespoły i podzespoły do budowy maszyn i systemów monitoringu
maszyn, doradztwo w zakresie prowadzenia biznesu, zarządzania
przedsiębiorstwem i ich zbywania oraz zarządzania zespołami ludzkimi, zarządzanie procesami biznesowymi i doradztwo w tym zakresie, informacje i doradztwo w zakresie handlu zagranicznego i nawiązywania relacji z podmiotami zagranicznymi, usługi w zakresie

promocji sprzedaży, pośrednictwo w kontaktach handlowych i gospodarczych, pośrednictwo w zawieraniu umów kupna i sprzedaży
na rzecz osób trzecich, 41 szkolenia z zarządzania i prowadzenia biznesu, coaching i mentoring, 42 doradztwo i projektowanie w zakresie systemów technicznych, usługi w zakresie analizy stanu maszyn
i systemów technicznych opartych na napędach hydraulicznych,
pneumatycznych lub elektrycznych, polegające na gromadzeniu
i ewaluacji parametrów technicznych, procesowych i ekonomicznych
oraz budowaniu algorytmów zarządzania i predykcji ich zachowania,
projektowanie systemów monitoringu stanu maszyn i systemów,
usługi zarządzania projektami inżynieryjnymi.

(111) 334129
(220) 2019 09 18
(210) 504594
(151) 2020 10 13
(441) 2020 02 17
(732) MODERTRANS POZNAŃ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań (PL)
(540) (znak słowny)
(540) MODERTRANS
(510), (511) 12 pojazdy do poruszania się po lądzie, autobusy, autokary, pojazdy szynowe, tramwaje, wagony tramwajowe, wózki
do pojazdów szynowych, wózki tramwajowe, wagony do pojazdów
szynowych, wagony szynowe, wagony kolejowe, elektryczne wagony kolejowe, wagony do pojazdów szynowych bez napędu, wagony
do pojazdów szynowych z napędem elektrycznym, wagony do pojazdów szynowych z napędem spalinowym, wagony do pojazdów
szynowych z napędem hybrydowym, wagony do pojazdów szynowych z napędem mieszanym, lokomotywy, wózki zwrotne do wagonów kolejowych, wózki trakcyjne do pojazdów szynowych, wózki
toczne do pojazdów szynowych, wózki technologiczne do pojazdów
szynowych, wózki ratownicze do pojazdów szynowych, przyczepy
do pojazdów lądowych, części pojazdów do poruszania się po lądzie,
autobusów, autokarów, pojazdów szynowych, tramwajów, wagonów
do pojazdów szynowych, wagonów tramwajowych, wagonów kolejowych, elektrycznych wagonów kolejowych, lokomotyw, wózków
do pojazdów szynowych, przyczep do pojazdów lądowych i przyczep do pojazdów do poruszania się po lądzie, zawarte w tej klasie,
35 usługi sprzedaży następujących towarów: pojazdy do poruszania
się po lądzie, autobusy, autokary, pojazdy szynowe, tramwaje, wagony tramwajowe, wózki do pojazdów szynowych, wózki tramwajowe,
wagony do pojazdów szynowych, wagony szynowe, wagony kolejowe, elektryczne wagony kolejowe, wagony do pojazdów szynowych
bez napędu, wagony do pojazdów szynowych z napędem elektrycznym, wagony do pojazdów szynowych z napędem spalinowym,
wagony do pojazdów szynowych z napędem hybrydowym, wagony
do pojazdów szynowych z napędem mieszanym, lokomotywy, wózki zwrotne do wagonów kolejowych, wózki trakcyjne do pojazdów
szynowych, wózki toczne do pojazdów szynowych, wózki technologiczne do pojazdów szynowych, wózki ratownicze do pojazdów szynowych, przyczepy do pojazdów lądowych, części pojazdów do poruszania się po lądzie, autobusów, autokarów, pojazdów szynowych,
tramwajów, wagonów do pojazdów szynowych, wagonów tramwajowych, wagonów kolejowych, lokomotyw, elektrycznych wagonów
kolejowych, wózków do pojazdów szynowych, przyczep do pojazdów lądowych i przyczep do pojazdów do poruszania się po lądzie,
37 naprawa i konserwacja następujących towarów: pojazdy do poruszania się po lądzie, autobusy, autokary, pojazdy szynowe, tramwaje,
wagony tramwajowe, wózki do pojazdów szynowych, wózki tramwajowe, wagony do pojazdów szynowych, wagony szynowe, wagony
kolejowe, elektryczne wagony kolejowe, wagony do pojazdów szynowych bez napędu, wagony do pojazdów szynowych z napędem
elektrycznym, wagony do pojazdów szynowych z napędem spalinowym, wagony do pojazdów szynowych z napędem hybrydowym,
wagony do pojazdów szynowych z napędem mieszanym, lokomotywy, wózki zwrotne do wagonów kolejowych, wózki trakcyjne do pojazdów szynowych, wózki toczne do pojazdów szynowych, wózki
technologiczne do pojazdów szynowych, wózki ratownicze do pojazdów szynowych, przyczepy do pojazdów lądowych, autobusów,
autokarów, naprawa i konserwacja następujących towarów: części
pojazdów do poruszania się po lądzie, autobusów, autokarów, pojazdów szynowych, tramwajów, wagonów do pojazdów szynowych,
wagonów tramwajowych, wagonów kolejowych, lokomotyw, elektrycznych wagonów kolejowych, wózków do pojazdów szynowych,
naprawa i konserwacja przyczep do pojazdów lądowych i przyczep
do pojazdów do poruszania się po lądzie, naprawa i konserwacja ta-
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boru kolejowego, 39 wypożyczanie pojazdów, transport pasażerski,
przewożenie ładunków, transport, 42 opracowywanie projektów
technicznych, ekspertyzy inżynieryjne, ekspertyzy w zakresie technologii, testowanie pojazdów, testowanie części pojazdów, badania
techniczne, badania w dziedzinie mechaniki, mechatroniki, elektroniki, elektrotechniki i energoelektroniki.

(111) 334130
(220) 2019 09 19
(151) 2020 10 09
(441) 2020 02 17
(732) DŹWIG POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Toruń (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DŹWIG
(540)

(210) 504611

(591) biały, pomarańczowy, czarny
(531) 26.04.02, 26.03.24, 26.11.03, 26.01.03, 29.01.13, 27.05.01
(510), (511) 6 drzwi metalowe, futryny do drzwi metalowe, dźwigary
metalowe, formy odlewnicze metalowe, kable metalowe (nie do celów elektrycznych), metalowe ramy budowlane, metalowe ścianki
działowe, ościeżnice metalowe, płyty metalowe na pokrycia ścian,
prowadnice metalowe, schody z metalu, stopnie schodów metalowe,
taśmy metalowe, 7 chodniki ruchome, części do chodników ruchomych, części do wind, drzwi wind, dźwigi [urządzenia do podnoszenia
i wyciągania], dźwigi osobowe, dźwigi towarowe, elektryczne napędy
do maszyn, hamulce (nie do pojazdów lądowych), klocki hamulcowe
(inne niż do pojazdów), krążki linowe metalowe, łożyska do maszyn,
mechanizmy wind, metalowe kabiny windowe, napędy do drzwi
(nie do pojazdów lądowych), napędy do drzwi kabin windowych, napędy elektryczne do wind, napędy hydrauliczne (nie do pojazdów
lądowych), okładziny hamulców (części do maszyn), pasy napędowe
do maszyn, platformy podnoszące, platformy podnośnikowe, podnoszone platformy robocze, podnośniki [windy], przekładnie (inne niż
do pojazdów lądowych), przenośne przenośniki wind, przewody oraz
pasy do silników wind, ruchome platformy [elektryczne], ruchome
platformy [hydrauliczne], ruchome platformy [podnoszenie], ruchome
podnoszone platformy robocze, samobieżne platformy hydrauliczne,
samobieżne platformy robocze, schody ruchome, silniki elektryczne
i części do nich, nie do pojazdów lądowych, silniki hydrauliczne, silniki
oraz napędy (z wyłączeniem silników oraz napędów do pojazdów lądowych), silników i silników elektrycznych, sprzęgła (nie do pojazdów
lądowych), sterowniki do wind, stopnie i palety z metalu do schodów
ruchomych i ruchomych chodników, urządzenia do przenoszenia
i transportu, urządzenia napędowe do wind, urządzenia sterujące
do maszyn, silników (z wyłączeniem silników do pojazdów lądowych),
regulatory prędkości obrotowej do maszyn, wały napędowe inne niż
do pojazdów lądowych, windy budowlane, windy dla obsługi, windy
do użytku w klatkach schodowych, windy i podnośniki, windy pasażerskie do budynków, windy schodowe, windy towarowe, windy, wyciągi [dźwigi], drzwi do wind niemetalowe lub niemetalowe w przeważającym stopniu, 9 alarmy i urządzenia ostrzegawcze, bezpieczniki
elektryczne, chipy identyfikacyjne, cyfrowe nośniki do nagrywania,
elektroniczne nośniki do nagrywania, elektroniczne systemy identyfikacji, elektryczne i elektroniczne urządzenia pomiarowe, kanały
do elektrycznych kabli, klamry kablowe, obwody drukowane, oprogramowanie komputerowe, panele kontrolne, powłoki [osłony] kabli elektrycznych i linii energetycznych, przekaźniki bezpieczeństwa, przewody elektryczne, publikacje elektroniczne do pobrania, sprzęt do linii
energetycznych (przewody, kable), systemy do monitorowania ludzi,
transformatory elektryczne, układy scalone, urządzenia do wprowadzania danych, urządzenia do gromadzenia, odbierania, nagrywania,
przesyłania, konwersji, przetwarzania i odtwarzania danych, mowy,
tekstu, sygnałów, dźwięków i obrazów, mikroprocesory, urządzenia
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instalacji elektrycznych, urządzenia kontrolujące, w szczególności
urządzenia sygnalizacyjne optyczne i akustyczne oraz przekaźniki sygnałowe, urządzenia monitorujące, urządzenia sygnalizacyjne, urządzenia zabezpieczające do wind, urządzenia zdalnego sterowania,
wyłączniki elektryczne [przełączniki], zdalne urządzenia do monitorowania, 10 urządzenia dźwigowe dla osób niepełnosprawnych, windy
dla inwalidów, 19 balustrady niemetalowe, bariery niemetalowe dla
ruchu pieszego, bariery niemetalowe, bariery ochronne niemetalowe,
belki niemetalowe, bramy niemetalowe, bramy roletowe niemetalowe,
bramy rolowane niemetalowe, bramy składane niemetalowe, bramy
skrzydłowe niemetalowe, bramki wejściowe kołowrotowe niemetalowe, drzwi automatyczne niemetalowe lub niemetalowe w przeważającym stopniu, drzwi do wind niemetalowe lub niemetalowe w przeważającym stopniu, drzwi harmonijkowe niemetalowe lub niemetalowe
w przeważającym stopniu, drzwi jednoskrzydłowe niemetalowe lub
niemetalowe w przeważającym stopniu, drzwi obrotowe niemetalowe
lub niemetalowe w przeważającym stopniu, drzwi przesuwne niemetalowe lub niemetalowe w przeważającym stopniu, drzwi wahadłowe
niemetalowe lub niemetalowe w przeważającym stopniu, kasetony
sufitowe z materiałów niemetalowych, listwy budowlane (niemetalowe), materiały budowlane niemetalowe lub niemetalowe w przeważającym stopniu, niemetalowe lub niemetalowe w przeważającym
stopniu, okienne ramy niemetalowe, okna niemetalowe, ościeżnice
drzwiowe niemetalowe lub niemetalowe w przeważającym stopniu,
panele do drzwi, rusztowania wykonane z materiałów niemetalowych,
szyby stosowane w budownictwie,, 37 instalacja urządzeń do otwierania i zamykania drzwi, instalacja wind, instalacja, konserwacja i naprawa zamków i systemów kontroli dostępu do obiektów użyteczności
publicznej oraz do budynków, instalacja, konserwacja, naprawa i modernizacja wind i wind towarowych, schodów ruchomych, chodników
ruchomych i innych systemów transportu pionowego, poziomego
i pochyłego, instalowanie i naprawa wind, instalowanie, konserwacja i naprawa wind i dźwigów, konserwacja i naprawa dotyczące automatów do zamykania drzwi, naprawa i konserwacja wind, remont
maszyn, serwis i naprawa platform roboczych unoszących, serwisowanie dźwigów, usługi doradcze dotyczące instalacji wind osobowych,
usługi montażu wind, 42 badania techniczne, doradztwo techniczne,
doradztwo techniczne, instalacja i konserwacja oprogramowania komputerowego, planowanie projektów technicznych i usługi inżynieryjne
w zakresie elektrycznych i hydraulicznych wind, schodów ruchomych,
chodników ruchomych, innych systemów transportu pionowego, poziomego i pochyłego, a także usługi inżynieryjne w zakresie systemów
zamykania, planowanie projektów technicznych i usługi inżynieryjne
w zakresie kontroli dostępu do budynków, obiektów użyteczności publicznej oraz wind i wind towarowych, schodów ruchomych, chodników ruchomych i innych systemów transportu pionowego, poziomego i pochyłego, programowanie, projektowanie i aktualizowanie stron
internetowych dla osób trzecich, usługi doradcze związane z programowaniem, debugowaniem, instalacją i konserwacją, oprogramowania komputerowego, usługi w zakresie przeglądów technicznych, usługi z zakresu ekspertyzy technicznej, znajdowanie i usuwanie błędów
w oprogramowaniu komputerowym [debugowanie].

(111) 334131
(220) 2019 09 19
(151) 2020 10 09
(441) 2020 02 17
(732) DŹWIG POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Toruń (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DŹWIG
(540)

(210) 504612

(591) czarny, pomarańczowy, biały
(531) 26.01.03, 26.03.04, 26.04.02, 26.11.03, 29.01.13, 27.05.01
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(510), (511) 6 drzwi metalowe, futryny do drzwi metalowe, dźwigary
metalowe, formy odlewnicze metalowe, kable metalowe (nie do celów elektrycznych), metalowe ramy budowlane, metalowe ścianki
działowe, ościeżnice metalowe, płyty metalowe na pokrycia ścian,
prowadnice metalowe, schody z metalu, stopnie schodów metalowe, taśmy metalowe, 7 chodniki ruchome, części do chodników
ruchomych, części do wind, drzwi wind, dźwigi [urządzenia do podnoszenia i wyciągania], dźwigi osobowe, dźwigi towarowe, elektryczne napędy do maszyn, hamulce (nie do pojazdów lądowych),
klocki hamulcowe (inne niż do pojazdów), krążki linowe metalowe,
łożyska do maszyn, mechanizmy wind, metalowe kabiny windowe,
napędy do drzwi (nie do pojazdów lądowych), napędy do drzwi kabin windowych, napędy elektryczne do wind, napędy hydrauliczne
(nie do pojazdów lądowych), okładziny hamulców (części do maszyn), pasy napędowe do maszyn, platformy podnoszące, platformy
podnośnikowe, podnoszone platformy robocze, podnośniki [windy],
przekładnie (inne niż do pojazdów lądowych), przenośne przenośniki wind, przewody oraz pasy do silników wind, ruchome platformy
[elektryczne], ruchome platformy [hydrauliczne], ruchome platformy
[podnoszenie], ruchome podnoszone platformy robocze, samobieżne platformy hydrauliczne, samobieżne platformy robocze, schody
ruchome, silniki elektryczne i części do nich, nie do pojazdów lądowych, silniki hydrauliczne, silniki oraz napędy (z wyłączeniem silników oraz napędów do pojazdów lądowych), silników i silników elektrycznych, sprzęgła (nie do pojazdów lądowych), sterowniki do wind,
stopnie i palety z metalu do schodów ruchomych i ruchomych
chodników, urządzenia do przenoszenia i transportu, urządzenia
napędowe do wind, urządzenia sterujące do maszyn, silników (z wyłączeniem silników do pojazdów lądowych), regulatory prędkości obrotowej do maszyn, wały napędowe inne niż do pojazdów lądowych,
windy budowlane, windy dla obsługi, windy do użytku w klatkach
schodowych, windy i podnośniki, windy pasażerskie do budynków,
windy schodowe, windy towarowe, windy, wyciągi [dźwigi] drzwi
do wind niemetalowe lub niemetalowe w przeważającym stopniu,
9 alarmy i urządzenia ostrzegawcze, bezpieczniki elektryczne, chipy
identyfikacyjne, cyfrowe nośniki do nagrywania, elektroniczne nośniki do nagrywania, elektroniczne systemy identyfikacji, elektryczne
i elektroniczne urządzenia pomiarowe, kanały do elektrycznych kabli, klamry kablowe, obwody drukowane, oprogramowanie komputerowe, panele kontrolne, powłoki [osłony] kabli elektrycznych i linii
energetycznych, przekaźniki bezpieczeństwa, przewody elektryczne,
publikacje elektroniczne do pobrania, sprzęt do linii energetycznych
(przewody, kable), systemy do monitorowania ludzi, transformatory
elektryczne, układy scalone, urządzenia do wprowadzania danych,
urządzenia do gromadzenia, odbierania, nagrywania, przesyłania,
konwersji, przetwarzania i odtwarzania danych, mowy, tekstu, sygnałów, dźwięków i obrazów, mikroprocesory, urządzenia instalacji
elektrycznych, urządzenia kontrolujące, w szczególności urządzenia
sygnalizacyjne optyczne i akustyczne oraz przekaźniki sygnałowe,
urządzenia monitorujące, urządzenia sygnalizacyjne, urządzenia zabezpieczające do wind, urządzenia zdalnego sterowania, wyłączniki
elektryczne [przełączniki], zdalne urządzenia do monitorowania, 10
urządzenia dźwigowe dla osób niepełnosprawnych, windy dla inwalidów, 19 balustrady niemetalowe, bariery niemetalowe dla ruchu
pieszego, bariery niemetalowe, bariery ochronne niemetalowe, belki niemetalowe, bramy niemetalowe, bramy roletowe niemetalowe,
bramy rolowane niemetalowe, bramy składane niemetalowe, bramy
skrzydłowe niemetalowe, bramki wejściowe kołowrotowe niemetalowe, drzwi automatyczne niemetalowe lub niemetalowe w przeważającym stopniu, drzwi harmonijkowe niemetalowe lub niemetalowe
w przeważającym stopniu, drzwi jednoskrzydłowe niemetalowe lub
niemetalowe w przeważającym stopniu, drzwi obrotowe niemetalowe lub niemetalowe w przeważającym stopniu, drzwi przesuwne
niemetalowe lub niemetalowe w przeważającym stopniu, drzwi wahadłowe niemetalowe lub niemetalowe w przeważającym stopniu,
kasetony sufitowe z materiałów niemetalowych, listwy budowlane
(niemetalowe), materiały budowlane niemetalowe lub niemetalowe
w przeważającym stopniu, niemetalowe lub niemetalowe w przeważającym stopniu, okienne ramy niemetalowe, okna niemetalowe,
ościeżnice drzwiowe niemetalowe lub niemetalowe w przeważającym stopniu, panele do drzwi, rusztowania wykonane z materiałów
niemetalowych, szyby stosowane w budownictwie, 37 instalacja
urządzeń do otwierania i zamykania drzwi, instalacja wind, instalacja, konserwacja i naprawa zamków i systemów kontroli dostępu
do obiektów użyteczności publicznej oraz do budynków, instalacja,

konserwacja, naprawa i modernizacja wind i wind towarowych, schodów ruchomych. chodników ruchomych i innych systemów transportu pionowego, poziomego i pochyłego, instalowanie i naprawa wind,
instalowanie, konserwacja i naprawa wind i dźwigów, konserwacja
i naprawa dotyczące automatów do zamykania drzwi, naprawa i konserwacja wind, remont maszyn, serwis i naprawa platform roboczych
unoszących, serwisowanie dźwigów, usługi doradcze dotyczące instalacji wind osobowych, usługi montażu wind, 42 badania techniczne, doradztwo techniczne, doradztwo techniczne, instalacja i konserwacja oprogramowania komputerowego, planowanie projektów
technicznych i usługi inżynieryjne w zakresie elektrycznych i hydraulicznych wind, schodów ruchomych, chodników ruchomych, innych
systemów transportu pionowego, poziomego i pochyłego, a także
usługi inżynieryjne w zakresie systemów zamykania, planowanie projektów technicznych i usługi inżynieryjne w zakresie kontroli dostępu do budynków, obiektów użyteczności publicznej oraz wind i wind
towarowych, schodów ruchomych, chodników ruchomych i innych
systemów transportu pionowego, poziomego i pochyłego, programowanie, projektowanie i aktualizowanie stron internetowych dla
osób trzecich, usługi doradcze związane z programowaniem, debugowaniem, instalacją i konserwacją, oprogramowania komputerowego, usługi w zakresie przeglądów technicznych, usługi z zakresu
ekspertyzy technicznej, znajdowanie i usuwanie błędów w oprogramowaniu komputerowym [debugowanie].

(111) 334132
(220) 2019 09 19
(210) 504614
(151) 2020 10 13
(441) 2020 03 23
(732) WYDAWNICTWO LITERACKIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WL WYDAWNICTWO LITERACKIE
(540)

(531) 27.05.05, 27.05.17, 27.05.22, 26.01.03, 26.01.18
(510), (511) 16 książki, materiały biurowe, ochronne okładki na książki, skórzane okładki na książki, obwoluty papierowe na książki, kolorowanki, 18 torby szkolne na książki, 20 podstawki pod książki,
podpórki pod książki, półki na książki, stojaki na książki [meble],
biblioteczki [regały na książki], 35 usługi sprzedaży detalicznej książek, usługi sprzedaży hurtowej książek, reklama i usługi reklamowe,
organizacja targów książki, 40 drukowanie książek, usługi drukowania, usługi w zakresie drukowania materiałów papierniczych, 41
edycja druków zawierających obrazy i zdjęcia innych niż do celów
reklamowych, elektroniczna publikacja tekstów i druków innych niż
reklamowe, w Internecie, komputerowe przygotowanie materiałów
do publikacji, komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji elektronicznej, komputerowy skład drukarski [dtp], konsultacje
edytorskie, korekta rękopisów, multimedialne wydania czasopism,
gazet i magazynów, multimedialne wydania publikacji elektronicznych, pisanie i publikowanie tekstów innych niż teksty reklamowe,
programowanie serwisów informacyjnych do transmisji przez Internet, publikacja broszur, czasopism i gazet, publikacja elektroniczna
on-line periodyków i książek, publikacja gazet elektronicznych on-line, publikacja i redagowanie książek, publikacja i redagowanie
materiałów drukowanych, publikacja i wydawanie prac naukowych
związanych z technologią medyczną, publikacja kalendarzy, publikacja książek i czasopism elektronicznych on-line (nie do pobrania),
publikacja materiałów dostępnych za pośrednictwem baz danych
lub Internetu, publikacja materiałów edukacyjnych, publikacja multimedialna materiałów drukowanych, publikacja prac naukowych, publikacje multimedialne, publikowanie plakatów, usługi pokazów filmowych, publikowanie podręczników, publikowanie przewodników,
map turystycznych, spisów i wykazów miast on-line i nie do pobrania, do użytku przez podróżnych, publikowanie tekstów, publikowa-
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nie tekstów edukacyjnych, redagowanie tekstów (innych niż teksty
reklamowe), udostępnianie elektronicznych publikacji on-line, udostępnianie publikacji elektronicznych, udzielanie informacji związanych z publikowaniem, usługi doradcze w zakresie publikowania,
usługi konsultacyjne w zakresie publikacji czasopism, usługi konsultacyjne w zakresie publikacji książek, usługi konsultacyjne związane
z publikowaniem tekstów pisanych, usługi publikacji, usługi w zakresie publikacji książek, usługi wydawania publikacji periodycznych
i nieperiodycznych innych niż teksty reklamowe, usługi wydawnicze,
usługi wydawnicze (w tym elektroniczne usługi wydawnicze), usługi
wydawnicze w zakresie tekstów elektronicznych, usługi wydawnicze
w zakresie książek i czasopism, organizowanie konferencji, wystaw,
spotkań z autorami, 45 licencjonowanie materiałów drukowanych
[usługi prawne], usługi prawne związane z eksploatacją praw autorskich do druków.

(111) 334133
(220) 2019 09 19
(210) 504620
(151) 2020 10 09
(441) 2020 02 17
(732) CENTRAL FUND OF IMMOVABLES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Restauracja u Kucharzy
(510), (511) 29 artykuły spożywcze pochodzenia zwierzęcego, artykuły spożywcze pochodzenia roślinnego, warzywa i inne produkty
ogrodnicze przystosowane do spożycia lub konserwowania, 30 środki do polepszania walorów smakowych artykułów spożywczych, 43
usługi barowe, bary szybkiej obsługi, hotele, kafeterie, kawiarnie, motele, rezerwowanie noclegów, pensjonaty, rezerwacja miejsc w pensjonatach, przygotowywanie dań (żywność i napoje) na zamówienie
oraz ich dostawa, restauracje, restauracje samoobsługowe, rezerwacje hotelowe, rezerwacje kwater, stołówki, wynajmowanie sal na posiedzenia, wynajmowanie mieszkań na pobyt czasowy, wypożyczanie
krzeseł, stołów, bielizny stołowej i szklanej zastawy stołowej.
(111) 334134
(220) 2019 09 19
(210) 504630
(151) 2020 10 09
(441) 2020 02 10
(732)	ASSIDUUS CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	ASSIDUUS
(540)

105

doradztwo w sprawach ubezpieczeniowych, doradztwo w zakresie
długów, informacja o ubezpieczeniach, informacje finansowe, ocena
finansowa kosztów rozwoju w odniesieniu do przemysłu naftowego,
gazowego i wydobywczego, usługi badań dotyczących finansów,
wycena finansowa [ubezpieczenia, bankowość, nieruchomości],
wycena nieruchomości, wyceny fiskalne, 41 doradztwo zawodowe,
kształcenie praktyczne [pokazy], organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie kongresów, organizowanie
i prowadzenie seminariów, organizowanie i prowadzenie sympozjów, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], organizowanie wystaw w celach kulturalnych i edukacyjnych, przekazywanie know-how [szkolenia], 42 doradztwo dotyczące bezpieczeństwa
komputerowego, doradztwo w dziedzinie bezpieczeństwa danych,
doradztwo w dziedzinie bezpieczeństwa internetowego, doradztwo
w zakresie oprogramowania komputerowego, doradztwo w zakresie
oszczędności energii, 45 badania prawne, doradztwo prawne w zakresie odpowiedzi na ogłoszenia przetargowe, doradztwo prawne
związane z mapowaniem patentów, licencjonowanie oprogramowania komputerowego [usługi prawne], licencjonowanie własności intelektualnej, mediacje, monitorowanie praw własności intelektualnej
do celów doradztwa prawnego, prawne administrowanie licencjami,
udzielanie licencji [usługi prawne] w ramach publikacji oprogramowania, usługi alternatywnego rozwiązywania sporów, usługi arbitrażowe, usługi monitorowania prawnego, usługi prawne związane
z negocjacją kontraktów dla osób trzecich, usługi adwokackie, usługi
w zakresie przygotowywania dokumentów prawnych, zarządzanie
prawami autorskimi, rejestrowanie nazw domen [usługi prawne],
sprawy sporne (usługi pomocy w-).

(111) 334135
(220) 2019 09 20
(210) 504640
(151) 2020 10 09
(441) 2020 03 02
(732) CENTRUM KONCERTOWE A2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LEGENDY METALU
(540)

(591) szary, czarny, srebrny, beżowy
(531) 27.05.01, 29.01.14, 02.09.15, 17.02.17, 09.03.25, 09.03.17
(510), (511) 41 koncerty muzyczne, organizowanie koncertów, zarządzanie koncertami, organizowanie koncertów muzycznych, koncerty
muzyczne na żywo, rozrywka w postaci koncertów, organizowanie
festiwali, usługi festiwali muzycznych, organizowanie festiwali do celów rozrywkowych, organizowanie festiwali w celach rozrywkowych,
przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie koncertów, organizowanie i prowadzenie koncertów, usługi koncertów muzycznych,
obsługa koncertów muzycznych.
(531) 26.04.01, 26.04.16, 26.04.18, 27.05.01
(510), (511) 35 audyt działalności gospodarczej, audyt finansowy,
badania biznesowe, badania dotyczące działalności gospodarczej,
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, ekonomiczne prognozy, informacja o działalności gospodarczej, 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, usługi doradcze w zarządzaniu
działalnością gospodarczą, usługi doradztwa w zakresie działalności
gospodarczej, usługi ekspertów w zakresie efektywności biznesowej,
usługi pośrednictwa biznesowego dotyczące kontaktowania ze sobą
potencjalnych inwestorów prywatnych z przedsiębiorcami potrzebującymi finansowania, usługi związane z przenoszeniem przedsiębiorstw, 36 analizy finansowe, doradztwo w sprawach finansowych,

(111) 334136
(220) 2020 02 07
(210) 509973
(151) 2020 11 05
(441) 2020 07 13
(732) WNUK JAN WYROBY Z WIKLINY PPH, Rudnik nad Sanem (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WIKLINOWY ŚWIAT Wyroby z Wikliny PPH Jan Wnuk
(540)

(591) jasnobrązowy, ciemnobrązowy
(531) 29.01.12, 05.11.99, 27.05.01
(510), (511) 20 wyroby wikliniarskie, budy dla zwierząt domowych,
kosze niemetalowe, kosze z pokrywą do przenoszenia rzeczy.
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(111) 334137
(220) 2020 05 07
(210) 513196
(151) 2020 10 29
(441) 2020 07 13
(732)	Guangdong Oppo Mobile Telecommunications Corp., Ltd.,
Chang’an (CN)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) OPPO Ace
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 9 tablety, oprogramowanie operacyjne do telefonów komórkowych, aplikacje do pobrania na smartfony, skanery-urządzenia
do przetwarzania danych, skanery biometryczne, maszyny faksymilowe,
przyrządy nawigacyjne, smartfony, etui na smartfony, folie ochronne dostosowane do smartfonów, pokrowce na smartfony, paski do telefonów
komórkowych, klawiatury do smartfonów, słuchawki douszne, głośniki
bezprzewodowe, głośniki wykorzystujące technologię radiową krótkiego
zasięgu, która umożliwia wielopunktową lub między punktową transmisję danych pomiędzy szeroką gamą urządzeń mobilnych i stacjonarnych,
słuchawki bezprzewodowe, kamery wideo, kijki do robienia sobie zdjęć-jako monopody ręczne do selfie, kable USB, panele dotykowe, baterie
elektryczne, ładowarki do baterii, baterie do ponownego ładowania.
(111) 334138
(220) 2016 08 17
(210) 460408
(151) 2017 02 10
(441) 2016 10 24
(732) FC4 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) TUZINOPACK
(510), (511) 16 afisze, plakaty, broszury, chorągiewki papierowe, czasopisma (periodyki), drukowane publikacje, emblematy, etykiety nie z materiału tekstylnego, gazety, karton, katalogi, koperty (artykuły piśmienne), materiały drukowane, nalepki, naklejki (materiały piśmienne),
opakowania do butelek z tektury lub papieru, papier, papier do pakowania, pudełka kartonowe lub papierowe, tablice ogłoszeniowe na afisze z kartonu lub papieru, ulotki, wydruki graficzne, wyroby z kartonu,
35 badania marketingowe, badania rynku, usługi porównywania cen,
dekoracja wystaw sklepowych, oferowanie w mediach produktów dla
handlu detalicznego, edytorskie usługi w dziedzinie reklamy, wyceny
handlowe, kolportaż próbek, prezentowanie produktów w mediach dla
celów sprzedaży detalicznej, projektowanie materiałów reklamowych,
promocja sprzedaży dla osób trzecich, reklama, rozpowszechnianie
materiałów reklamowych (ulotki, prospekty, druki, próbki), reklama billboardowa, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, tworzenie
tekstów reklamowych i sponsorowanych, reklamy radiowe, reklamy
telewizyjne, przygotowywanie reklam prasowych, analizy rynkowe,
publikowanie sponsorowanych testów, sprzedaż promocyjna dla osób
trzecich, informacja handlowa oraz udzielanie porad konsumentom
(punkty informacji konsumenckiej), wynajem czasu reklamowego
we wszystkich środkach przekazu, wynajmowanie nośników reklamowych, usługi zaopatrzenia osób trzecich (zakupy produktów i usług dla
innych przedsiębiorstw), 38 komunikacja za pośrednictwem telefonów
komórkowych, przesyłanie informacji, przesyłanie informacji tekstowej
i obrazowej za pomocą komputera, transmisja programów radiowych,
usługi ogłoszeń elektronicznych (telekomunikacja), zlecenia przywoławcze (radio, telefon lub inne środki łączności elektronicznej).
(111) 334139
(220) 2019 10 11
(210) 505508
(151) 2020 10 12
(441) 2020 03 23
(732)	EUROCASH SPÓŁKA AKCYJNA, Komorniki (PL)
(540) (znak słowny)
(540) SKY MILKER
(510), (511) 30 słodycze, wyroby cukiernicze, czekolada, batony lodowe,
batony czekoladowe, batony zbożowe i energetyczne, batoniki, wafelki,
drażetki jako niemedyczne wyroby cukiernicze, cukierki, landrynki.
(111) 334140
(220) 2019 10 11
(151) 2020 10 09
(441) 2020 02 10
(732) TRANSBIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TRANSBIT
(540)

(591) biały, czerwony
(531) 26.11.03, 26.11.07, 26.11.22, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 urządzenia i przyrządy: naukowe, żeglarskie, geodezyjne,
fotograficzne, kinematograficzne, optyczne, do ważenia, pomiarowe,
sygnalizacyjne, kontrolne, do ratowania życia, do celów dydaktycznych, urządzenia i przyrządy do przewodzenia, przełączania, przekształcania, gromadzenia, sterowania i regulacji energii elektrycznej,
urządzenia do nagrywania, przesyłania lub odtwarzania dźwięku lub
obrazów, magnetyczne nośniki danych, nagrane dyski, mechanizmy
do urządzeń uruchamianych monetami, kasy rejestrujące, maszyny liczące, osprzęt do przetwarzania danych, komputery, programy
komputerowe, urządzenia i przyrządy dla łączności, telekomunikacji
i informatyki, aparaty telefoniczne, urządzenia do gaszenia ognia, 38
usługi w zakresie telekomunikacji, mianowicie: usługi umożliwiające
komunikowanie się za pomocą narządów zmysłu, przesyłania informacji, danych, tekstu, dźwięku i obrazów na odległość, w tym za pomocą
komputera, usługi telefoniczne, usługi łączności telefonicznej, w tym
telefonii komórkowej, łączności poprzez sieć światłowodów, usługi
obsługi telekonferencji, poczty elektronicznej, połączenia ze światową
siecią komputerową za pośrednictwem telekomunikacji, usługi przydzielania dostępu do baz danych, przydzielania dostępu do światowej
sieci komputerowej, informacji o telekomunikacji, usługi ogłoszeń
elektronicznych, poczty głosowej, usługi łączności poprzez terminale
komputerowe, transmisji programów radiowych, transmisji satelitarnej,
usługi związane z ustalaniem tras połączeń i połączeń dla telekomunikacji, usługi wypożyczania urządzeń telekomunikacyjnych, modemów,
telefonów i urządzeń do przesyłania informacji, danych, tekstu, dźwięku i obrazów, urządzeń do kopiowania, usługi zleceń przywoławczych
za pomocą radia, telefonów i innych środków łączności elektronicznej,
42 usługi badawcze i techniczne, mianowicie: usługi architektoniczne,
usługi badawczo-rozwojowe dla osób trzecich, badania w dziedzinie
mechaniki, badania w dziedzinie fizyki, elektroniczna konwersja danych lub programów, usługi konwersji danych lub dokumentów, usługi
odzyskiwania danych komputerowych, usługi inżynierii technicznej,
kalibrowania i cechowania [pomiarów], kontrola jakości, usługi opracowywania projektów technicznych, usługi testowania materiałów, usługi związane z projektowaniem graficznym, analizy techniczne i przemysłowe, analizy systemów komputerowych, doradztwo techniczne
i przemysłowe, doradztwo z zakresie sprzętu komputerowego, usługi
projektowania badań na rzecz osób trzecich, projektowanie i ulepszanie sprzętu oraz oprogramowania komputerowego, usługi w zakresie
opracowywania i projektowania oprogramowania, w szczególności
oprogramowania komputerów, usługi programowania komputerów, w tym instalacji, konserwacji oraz aktualizacji oprogramowania,
usługi powielania oprogramowania, usługi projektowania urządzeń
telekomunikacyjnych, usługi komputerowe w zakresie ochrony antywirusowej, usługi wynajmowania [udostępniania] zasobów serwerów,
wypożyczanie komputerów, serwerów [hosting] i oprogramowania
komputerowego, usługi dostarczania wyszukiwarek internetowych.
(111) 334141
(220) 2019 10 11
(210) 505512
(151) 2020 10 13
(441) 2019 12 30
(732) SUPER-PHARM HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) 3 MAXI OKAZJE
(540)

(210) 505511
(591) zielony, biały
(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.01.17
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(510), (511) 35 promocja sprzedaży, promocja sprzedaży za pośrednictwem programów lojalnościowych dla klientów, promocja towarów osób trzecich przez dystrybucję kuponów i ulotek, promowanie
sprzedaży przy użyciu mediów audiowizualnych, reklamowanie
towarów osób trzecich, umożliwiając klientom wygodne oglądanie
i porównywanie tych towarów, rozpowszechnianie ulotek, broszur
i gazetek reklamowych, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, marketingowych i promocyjnych, reklama prasowa i telewizyjna, reklama online w sieciach komputerowych.

(111) 334142
(220) 2019 10 11
(210) 505523
(151) 2020 10 15
(441) 2020 02 03
(732) IMUREGEN s.r.o., Praga (CZ)
(540) (znak słowny)
(540) JUVENIL
(510), (511) 5 suplementy diety i preparaty dietetyczne, farmaceutyki
i naturalne środki lecznicze, biologiczne preparaty do celów medycznych, dietetyczna żywność przystosowana do celów medycznych,
witaminy i preparaty witaminowe, wyciągi z ziół leczniczych, suplementy żywnościowe, suplementy diety dla osób ze specjalnymi wymaganiami dietetycznymi, suplementy diety dla zwierząt, 32 napoje
bezalkoholowe, bezalkoholowe preparaty do produkcji napojów,
koncentraty do sporządzania napojów bezalkoholowych, napoje
bezalkoholowe wzbogacone witaminami i solami mineralnymi, napoje izotoniczne, napoje proteinowe, wody mineralne i gazowane.
(111) 334143
(220) 2019 10 07
(210) 505340
(151) 2020 10 14
(441) 2019 12 30
(732) OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot (PL)
(540) (znak słowny)
(540)	AA MEN BEARD
(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty do pielęgnacji skóry, preparaty
do pielęgnacji dłoni i stóp, preparaty przeciwsłoneczne i po opalaniu, preparaty do golenia, przed i po goleniu, mydła, środki do mycia
i kąpieli, środki perfumeryjne, perfumy, wody toaletowe i kolońskie,
dezodoranty i antyperspiranty, preparaty do pielęgnacji włosów,
rzęs, brwi, paznokci, kosmetyki do i po goleniu, preparaty do pielęgnacji brody i wąsów, preparaty do stylizacji brody i wąsów, preparaty do pielęgnacji zarostu, pianki do golenia, żele do golenia, balsamy
po goleniu, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, maski
kosmetyczne, środki toaletowe, 5 preparaty farmaceutyczne, produkty i preparaty do pielęgnacji skóry do celów leczniczych, kosmetyki do celów medycznych, sole do kąpieli do celów medycznych,
kremy i żele do celów leczniczych, maski do celów leczniczych, preparaty do pielęgnacji skóry, włosów, rzęs, brwi, paznokci do celów
leczniczych, preparaty do pielęgnacji zarostu, brody, wąsów do celów leczniczych.
(111) 334144
(220) 2019 10 10
(210) 505477
(151) 2020 10 14
(441) 2019 12 30
(732) WĘGLEWSKI KRZYSZTOF GRZEGORZ PRZEDSIĘBIORSTWO
WIELOBRANŻOWE WĘGLEWSKI, Marcinkowo (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Węglewski
(540)

(591) biały, czerwony
(531) 29.01.12, 27.05.01
(510), (511) 19 cement, cement budowlany, cement ogniotrwały, cement glinowy, cement hydrauliczny, cement krzemionkowy, cement
dachowy, cement portlandzki, cement włóknisty, materiały cementujące, preparaty cementujące, cement do wypełniania, cement
zawierający elementy metaliczne, związki cementujące, mieszanki
cementowe, cementowe pokrycia zapewniające wodoszczelność,
zaprawa cementowa do zastosowania w budownictwie, cement
gotowy do użycia do celów budowlanych, zaprawa murarska, lico-
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wa zaprawa murarska, sucha zaprawa murarska, zaprawa murarska
gipsowa, zaprawa murarska z wapna, mieszanka zaprawy murarskiej,
niemetalowe ogniotrwałe zaprawy murarskie, zaprawy murarskie
odporne na wodę, gotowa mieszanka suchej zaprawy murarskiej,
piasek do użytku w przygotowywaniu zapraw murarskich, piasek,
piasek budowlany, worki z piaskiem, piaskowiec dla budownictwa,
piasek do użytku w budownictwie, piasek do użytku w przygotowywaniu betonu, wapno, materiały budowlane na bazie wapna, wapno
suchogaszone do celów budowlanych, szklane materiały budowlane, betonowe materiały budowlane, materiały budowlane przeciwogniowe, materiały budowlane niemetalowe, materiały budowlane
z drewna, materiały budowlane z materiałów z tworzyw sztucznych,
materiały budowlane ze sztucznego kamienia, bloczki budowlane
zawierające materiały izolacyjne, materiały budowlane z włókien mineralnych, materiały niemetalowe do celów budowlanych i konstrukcyjnych, bloki murarskie, cegły, 35 usługi sprzedaży hurtowej w związku ze środkami spożywczymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku
z pojazdami, usługi sprzedaży detalicznej w związku z pojazdami,
usługi sprzedaży detalicznej w związku z materiałami budowlanymi,
usługi sprzedaży hurtowej w związku z materiałami budowlanymi,
36 wynajmowanie powierzchni w centrach handlowych, dzierżawa
i wynajem pomieszczeń handlowych, dzierżawa pomieszczeń sklepowych, organizacja najmu nieruchomości handlowych, organizowanie najmu nieruchomości na wynajem, organizowanie umów
dzierżawy, organizowanie umów dzierżawy i najmu nieruchomości,
wynajem miejsca w punkcie sprzedaży detalicznej, wynajem nieruchomości, wynajem pomieszczeń handlowych, 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,
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instalacja alarmów, instalowanie alarmów przeciwwłamaniowych,
naprawa alarmów, naprawa alarmów przeciwwłamaniowych, usługi
w zakresie instalowania alarmów, konserwacja i serwisowanie alarmów antywłamaniowych, usługi budowlane, usługi remontowe,
budowa bloków mieszkalnych, budowa budynków mieszkalnych
i komercyjnych, budowa budynków na zamówienie, budowa budynków przeznaczonych na zakwaterowanie wakacyjne, budowa części
budynków, budowa domów, budowa domów na zamówienie, budowa nieruchomości, budowa nieruchomości komercyjnych, budowa
nieruchomości mieszkalnych, budowa nieruchomości przemysłowych, budowanie nieruchomości, budownictwo, nadzór nad robotami budowlanymi, remont nieruchomości, remontowanie budynków,
renowacja budynków, stawianie fundamentów, stawianie ogrodzeń
zabezpieczających, usługi konstrukcyjne, naprawy budynków, usługi
budowlane w zakresie budowania na potrzeby przemysłu, usługi budowlane w zakresie stawiania budynków, usługi rozbiórkowe i wyburzeniowe, usługi doradcze dotyczące przebudowy budynków, usługi
doradcze dotyczące remontów budynków, usługi doradcze dotyczące renowacji budynków, usługi doradcze dotyczące renowacji nieruchomości, usługi doradcze i informacyjne dotyczące budownictwa,
usługi doradcze w zakresie budowania, usługi doradztwa w zakresie
budowy budynków, usługi generalnych wykonawców budowlanych,
usługi informacyjne w zakresie konstrukcji budynków, usługi odnawiania budynków, usługi odnawiania mieszkań, usługi w zakresie
remontów budynków, wznoszenie budynków i innych konstrukcji,
wznoszenie budynków prefabrykowanych, wznoszenie obszarów
mieszkalnych, wznoszenie prefabrykowanych budynków i konstrukcji, zarządzanie projektami budowlanymi na terenie budowy, zarządzanie projektami na miejscu inwestycji w zakresie konstruowania
budynków, zarządzanie projektem budowy, budowa ścian, budowa
ścianek działowych, budowa ścian działowych we wnętrzach, instalowanie wewnętrznych ścianek działowych w budynkach, wznoszenie ścian osłonowych, montaż ścian działowych kartonowo-gipsowych, izolacja ścian wewnętrznych i zewnętrznych, sufitów i dachów,
wznoszenie strukturalnych konstrukcji stalowych, instalowanie gotowych elementów konstrukcyjnych, prace konstrukcyjne domów
z prefabrykatów, wznoszenie konstrukcji drewnianych, wznoszenie
konstrukcji metalowych.

(111) 334145
(220) 2019 10 14
(210) 505542
(151) 2020 10 14
(441) 2020 03 02
(732) ŚLUSARCZYK BARBARA VERKEN, Radzanów (PL)
(540) (znak słowny)
(540) VERKEN
(510), (511) 9 ochronna odzież robocza chroniąca przed wypadkami
lub urazami, rękawice ogniotrwałe, rękawice do ochrony przed wypadkami lub urazami, rękawice do celów przemysłowych do ochrony
przed urazami, ochronne obuwie robocze, nakrycia głowy chroniące
przed wypadkami lub urazami, kaski zabezpieczające, osłony głowy,
okulary ochronne, 25 obuwie robocze, kalosze, odzież robocza, nakrycia głowy, podkoszulki, kamizelki, kombinezony, koszule, koszulki,
kurtki, rękawiczki, skarpetki, spodnie, 35 usługi w zakresie reklamy
radiowej i telewizyjnej, reklama billboardowa, reklama korespondencyjna, reklama prasowa, reklama za pośrednictwem Internetu,
usługi marketingowe i promocyjne, sprzedaż hurtowa i detaliczna
w tym sprzedaż za pośrednictwem Internetu następujących towarów: rękawice ogrodnicze, ochronna odzież robocza chroniąca przed
wypadkami lub urazami, rękawice ogniotrwałe, rękawice do ochrony
przed wypadkami, rękawice do celów przemysłowych do ochrony
przed urazami, ochronne obuwie robocze, nakrycia głowy chroniące
przed wypadkami lub urazami, kaski zabezpieczające, osłony głowy,
okulary ochronne, obuwie robocze, kalosze, odzież robocza, nakrycia głowy, podkoszulki, kamizelki, kombinezony, koszule, koszulki,
kurtki, rękawiczki, skarpety, spodnie, publikacja treści reklamowych,
pośrednictwo handlowe, usługi informacyjne, konsultacyjne i doradcze w zakresie wymienionych usług.
(111) 334146
(220) 2018 11 15
(151) 2019 06 19
(441) 2019 03 04
(732) CZERSKI PAWEŁ EG, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) COLD BREW PUNCH GORILLA COFFEE

(210) 492740

(540)

(531) 03.05.19, 03.05.24, 27.05.01, 27.05.08, 27.05.09, 27.05.10,
27.05.17, 27.05.24, 26.01.03, 26.01.15, 26.01.18, 26.01.19
(510), (511) 30 kawa, herbata, kakao i nienaturalna kawa, wyroby cukiernicze i słodycze, lody, cukier, miód, melasa (syropy).
(111) 334147
(220) 2018 11 15
(151) 2019 06 19
(441) 2019 03 04
(732) CZERSKI PAWEŁ EG, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	GORILLA COFFEE
(540)

(210) 492741

(531) 03.05.19, 03.05.24, 27.05.05, 27.05.09, 27.05.17
(510), (511) 30 kawa, herbata, kakao i nienaturalna kawa, wyroby cukiernicze i słodycze: lody, cukier, miód, melasa (syropy).
(111) 334148
(220) 2019 10 14
(151) 2020 10 14
(441) 2020 03 02
(732) PLATINUM WINES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DON ALIGHERI
(540)

(210) 505543

(531) 27.05.01, 24.01.05, 24.07.03, 24.09.13
(510), (511) 33 napoje alkoholowe, w tym wina, wina gronowe, wina
owocowe, wyroby winiarskie.
(111) 334149
(220) 2019 10 14
(210) 505546
(151) 2020 10 09
(441) 2020 02 10
(732)	AVOCADO GRUPA REKLAMOWA RUDZIŃSKA-MŁYNARSKA
SPÓŁKA JAWNA, Gdynia (PL)
(540) (znak słowny)
(540) avocado
(510), (511) 35 reklama, reklama zewnętrzna, reklama radiowa, reklama banerowa, reklama korespondencyjna, reklama i marketing,
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promocja (reklama) koncertów, bezpośrednia reklama pocztowa,
reklama w czasopismach, reklama bezpośredniej odpowiedzi, promocja (reklama) podróży, reklama rekrutacji personelu, reklama
na bilbordach elektronicznych, reklama promocyjna projektów badawczych, reklama biznesowych stron internetowych, promowanie
(reklama) działalności gospodarczej, reklama za pośrednictwem
telefonu, reklama i usługi reklamowe, organizowanie seminariów
związanych z reklamą, reklama w zakresie filmów kinowych, reklama
za pomocą marketingu bezpośredniego, udzielanie informacji związanych z reklamą, reklama typu „płać za kliknięcie”, usługi badawcze związane z reklamą, kompilacja statystyk związanych z reklamą,
gromadzenie informacji związanych z reklamą, rozpowszechnianie
danych związanych z reklamą, reklama za pośrednictwem sieci telefonii komórkowej, reklama poprzez wszystkie publiczne środki
komunikacji, reklama online za pośrednictwem sieci komputerowej, reklama promocyjna w zakresie szkoleń filozoficznych, reklama
w czasopismach, broszurach i gazetach, reklama w Internecie dla
osób trzecich, reklama online poprzez komputerowe sieci komunikacyjne, reklama związana z transportem i dostawą, reklama w prasie popularnej i profesjonalnej, reklama online za pośrednictwem
komputerowej sieci komunikacyjnej, reklama za pośrednictwem
mediów elektronicznych, w szczególności Internetu, usługi w zakresie tworzenia marki (reklama i promocja), promocja, reklama i marketing stron internetowych on-line, usługi agencji modelek i modeli
związane z reklamą, usługi reklamowe w tym reklama on-line w sieci
komputerowej, reklama towarów i usług sprzedawców online za pośrednictwem przewodnika online do przeszukiwania, reklama poprzez przesyłanie materiałów reklamowych online dla osób trzecich
poprzez elektroniczne sieci komunikacyjne, reklama, w tym promowanie produktów i usług na rzecz osób trzecich za pomocą układów
ze sponsorami i umów licencyjnych związanych z międzynarodowymi wydarzeniami sportowymi, marketing telefoniczny, marketing
internetowy, marketing referencyjny, marketing ukierunkowany,
marketing cyfrowy, usługi marketingowe, kampanie marketingowe,
informacja marketingowa, reklama i marketing, marketing dotyczący
produkcji, administrowanie dotyczące marketingu, usługi marketingu bezpośredniego, dostarczanie informacji marketingowej, prowadzenie badań marketingowych, udostępnianie raportów marketingowych, przygotowywanie planów marketingowych, projektowanie
badań marketingowych, opracowywanie ankiet marketingowych,
planowanie strategii marketingowych, usługi agencji marketingowych, dostarczanie informacji marketingowych, analiza trendów
marketingowych, marketing imprez i wydarzeń, doradztwo w zakresie marketingu, porady w zakresie marketingu, analiza w zakresie
marketingu, analizy w zakresie marketingu, pomoc w zakresie marketingu, udzielanie informacji dotyczących marketingu, doradztwo
reklamowe i marketingowe, usługi reklamowe i marketingowe, obsługa marketingowa obrotu nieruchomościami, doradztwo dotyczące zarządzania marketingowego, ocena statystyczna danych marketingowych, dostarczanie biznesowych informacji marketingowych,
marketing handlowy (inny niż sprzedaż), marketing w ramach wydawania oprogramowania, usługi konsultacyjne w zakresie marketingu,
usługi doradztwa w zakresie marketingu, usługi doradcze w zakresie
marketingu, doradztwo specjalistyczne w zakresie marketingu, usługi w zakresie marketingu gospodarczego, usługi w zakresie marketingu produktów, doradztwo w zakresie marketingu biznesowego,
usługi marketingowe w dziedzinie stomatologii, usługi marketingowe w dziedzinie podróży, usługi marketingowe w dziedzinie restauracji, badania rynku i badania marketingowe, usługi reklamowe,
marketingowe i promocyjne, zarządzanie personelem zajmującym
się marketingiem, usługi reklamowe i marketingowe online, opracowywanie strategii i pomysłów marketingowych, sporządzanie raportów do celów marketingowych, doradztwo w zakresie zarządzania
marketingowego, badania w dziedzinie strategii marketingowych,
oceny szacunkowe do celów marketingowych, organizacja i przeprowadzanie wydarzeń marketingowych, doradztwo biznesowe
w zakresie marketingu strategicznego, usługi w zakresie marketingu
baz danych, doradztwo w zakresie marketingu produktów chemicznych, usługi marketingu telefonicznego (z wyjątkiem sprzedaży),
usługi konsultingowe w zakresie marketingu internetowego, usługi
doradcze w zakresie marketingu afiliacyjnego, usługi konsultacyjne w zakresie marketingu bezpośredniego, usługi marketingowe
za pośrednictwem wyszukiwarek internetowych, doradztwo marketingowe w zakresie mediów społecznościowych, usługi planowania w celu badań marketingowych, produkcja nagrań dźwiękowych
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do celów marketingowych, produkcja nagrań wideo w celach marketingowych, dystrybucja materiałów reklamowych, marketingowych
i promocyjnych, świadczenie doradczych usług marketingowych dla
producentów, marketing towarów i usług na rzecz innych, doradztwo w zakresie działalności gospodarczej dotyczące marketingu,
porady w zakresie działalności gospodarczej dotyczące marketingu,
usługi reklamowe i marketingowe świadczone kanałów łącznościowych, usługi marketingowe świadczone za pomocą sieci cyfrowych,
usługi promocyjno-marketingowe przy użyciu mediów audiowizualnych, dostarczanie informacji marketingowych za pośrednictwem
stron internetowych, usługi reklamowe i marketingowe świadczone
za pomocą bloga, doradztwo i zarządzanie biznesowe w zakresie
działalności marketingowej, opracowywanie i wdrażanie strategii
marketingowych na rzecz innych, usługi reklamowe i marketingowe
świadczone za pomocą mediów społecznościowych, informacja lub
badania w zakresie działalności gospodarczej i marketingu, wynajmowanie wszelkich materiałów promocyjnych i służących do prezentacji marketingowych, doradztwo, konsultacje i pomoc w zakresie reklamy, marketingu i promocji, organizowanie i prowadzenie
promocyjnych imprez marketingowych na rzecz osób trzecich.

(111) 334150
(220) 2019 10 14
(210) 505551
(151) 2020 10 09
(441) 2020 02 10
(732) POROWNEO.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Porowneo.pl
(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 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 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 agencje ubezpieczeniowe, doradztwo finansowe i ubezpieczeniowe, doradztwo ubezpieczeniowe, doradztwo
w sprawach ubezpieczeniowych, doradztwo związane z zawieraniem ubezpieczeń, informacja o ubezpieczeniach, organizowanie
ubezpieczenia, pośrednictwo ubezpieczeniowe, pośrednictwo
ubezpieczeniowe w zakresie nieruchomości, pośrednictwo w ubezpieczeniach samochodowych, pośrednictwo w ubezpieczeniach
od następstw nieszczęśliwych wypadków, pośrednictwo w usługach
doradczych w zakresie ubezpieczeń, pośrednictwo w zakresie ubezpieczeń innych niż na życie, prowadzenie spraw finansowych online,
skomputeryzowane usługi finansowe, skomputeryzowane usługi
informacyjne dotyczące ubezpieczeń, świadczenie usług ubezpieczeniowych na rzecz firm ubezpieczeniowych, telefoniczne usługi
bankowe i ubezpieczeniowe, ubezpieczenia, ubezpieczenia bankowe, ubezpieczenia budynków, ubezpieczenia dla przedsiębiorstw,
ubezpieczenia (doradztwo w sprawach-), ubezpieczenia hipoteczne,
ubezpieczenia kredytów, ubezpieczenia majątkowe [nieruchomości], ubezpieczenia na życie, ubezpieczenia od odpowiedzialności
zawodowej, ubezpieczenia od odpowiedzialności osób trzecich,
ubezpieczenia od pożaru, ubezpieczenia od wypadków, ubezpieczenia od wypadków samochodowych, ubezpieczenia podróżne,
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ubezpieczenia samochodowe, ubezpieczenia związane z mieniem
osobistym, ubezpieczenie dotyczące pojazdów, udostępnianie informacji finansowych online, udostępnianie informacji o ubezpieczeniach, udostępnianie informacji o działalności ubezpieczeniowej,
udostępnianie informacji finansowych za pośrednictwem strony
internetowej, udzielanie informacji dotyczących obliczania składek
ubezpieczeniowych, udzielanie informacji online dotyczących ubezpieczeń z komputerowej bazy danych lub Internetu, udzielanie informacji związanych z zawieraniem ubezpieczeń innych niż na życie,
udzielanie informacji związanych z zawieraniem ubezpieczeń na życie, udzielanie informacji związanych z pośrednictwem w zakresie
ubezpieczeń na życie, udzielanie kredytów hipotecznych i pośrednictwo w tym zakresie, usługi agencji ubezpieczeniowej i pośrednictwa ubezpieczeniowego, usługi agencji ubezpieczeniowej, usługi agencyjne w zakresie organizowania ubezpieczeń podróżnych,
usługi bankowości elektronicznej, usługi doradcze dotyczące umów
ubezpieczeniowych, usługi doradcze w zakresie ubezpieczeń, usługi
doradztwa i pośrednictwa związane z ubezpieczeniami domu, usługi
doradztwa i pośrednictwa związane z ubezpieczeniami turystycznymi, usługi doradztwa i pośrednictwa związane z ubezpieczeniami
od wypadków, usługi doradztwa i pośrednictwa związane z ubezpieczeniami na życie, usługi doradztwa i pośrednictwa związane
z ubezpieczeniami pojazdów, usługi doradztwa związane z ubezpieczeniem na życie, usługi finansowe świadczone za pośrednictwem Internetu i za pomocą telefonu, usługi finansowe świadczone
za pomocą środków elektronicznych, usługi informacyjne związane
z ubezpieczeniem, usługi informacyjne związane z bankowością,
usługi konsultacyjne i informacyjne dotyczące ubezpieczenia, usługi pośrednictwa finansowego, usługi pośrednictwa ubezpieczeniowego, usługi ubezpieczania pojazdów, usługi ubezpieczeń domu,
usługi ubezpieczeń osobistych, usługi ubezpieczeń pojazdów mechanicznych, usługi ubezpieczeniowe, usługi ubezpieczeniowe dotyczące mienia, usługi ubezpieczeniowe dotyczące kredytów, usługi
ubezpieczeniowe w zakresie ochrony kierowców, usługi w zakresie
ubezpieczania nieruchomości, usługi w zakresie ubezpieczeń dla
podróżnych, usługi w zakresie ubezpieczeń w podróży, usługi w zakresie zawierania ubezpieczeń.

(111) 334151
(220) 2019 10 14
(210) 505552
(151) 2020 10 09
(441) 2020 02 10
(732) DREZNER-GAJAK ANNA DREZNER.PL, Wrocław (PL)
(540) (znak słowny)
(540) SCANDI POSTER love scandi style
(510), (511) 16 obrazy, obrazy artystyczne, reprodukcje obrazów, karty
obrazkowe, historyjki obrazkowe, akwarele [skończony obraz], obrazy
i zdjęcia, akwarele [skończone obrazy], oprawy do obrazów, drukowane reprodukcje obrazów, książki z obrazkami, reprezentacje graficzne
[rysunki, obrazy], druki w formie obrazów, książki z rozkładanymi obrazkami, oprawki na zdjęcia lub obrazy, obrazy [malarstwo], oprawione
lub nie, passe-partout do oprawy obrazów, historyjki obrazkowe w gazetach [materiały drukowane], folie przylepne z tworzyw sztucznych
do oprawiania obrazów, oprawy do zdjęć i obrazów wykonane z tektury, oprawy do zdjęć i obrazów wykonane z papieru, arkusze nasączone
tuszem do użytku w reprodukcji obrazów w branży drukarskiej, akwaforty [grafika], ryciny [grafika], ryciny [grawerowanie], ryciny i ich reprodukcje, książki, komiksy [książki], okładki książkowe, książki do rysowania, książki z plakatami, obwoluty papierowe na książki, ochronne
okładki na książki, skórzane okładki na książki, oprawki na znaczki,
oprawki z tworzyw sztucznych do przechowywania kart baseballowych, uchwyty [oprawki] na negatywy zdjęć rentgenowskich do celów niemedycznych, oprawione plakaty, plakaty reklamowe, afisze,
plakaty, plakaty z kartonu, plakaty z papieru, czasopisma z plakatami,
plakaty wykonane z papieru, afisze, plakaty z papieru lub kartonu,
akwarele, reprodukcje graficzne, rysunki graficzne, odbitki artystyczne graficzne, papier do użycia w branży graficznej, szkice, szkicowniki,
ulotki, ulotki drukowane, ulotki reklamowe, portrety, wizytówki, fotografie, fotograwiura, fotografie [wydrukowane], podpisane fotografie,
odbitki fotograficzne, minialbumy fotograficzne, albumy fotograficzne, reprodukcje fotograficzne, pudełka do przechowywania fotografii,
urządzenia do oprawiania fotografii, fotografie [urządzenia do oprawiania-], papier do drukowania fotografii [nie z chemicznie zwiększoną
czułością], ramki i stojaki do fotografii, albumy do wklejania [albumy
fotograficzne], albumy fotograficzne i kolekcjonerskie, fotografie oprawione i nieoprawione, odbitki, odbitki kolorowe, odbitki sitodruko-

we, odbitki na płótnie, ramki passe-partout do zdjęć, pocztówki, papier pocztówkowy, okładki, obwoluty [artykuły papiernicze], albumy
do zdjęć, 35 usługi sprzedaży hurtowej w związku z artykułami papierniczymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z artykułami papierniczymi, powielanie rysunków, usługi sprzedaży hurtowej w związku
z obrazami, usługi sprzedaży detalicznej w związku z obrazami, usługi
sprzedaży hurtowej w związku z rysunkami, usługi sprzedaży detalicznej w związku z rysunkami, usługi sprzedaży hurtowej w związku
ze zdjęciami, usługi sprzedaży detalicznej w związku ze zdjęciami, usługi sprzedaży hurtowej w związku z plakatami, usługi sprzedaży detalicznej w związku z plakatami, usługi sprzedaży hurtowej w związku
z grafiką artystyczną, usługi sprzedaży detalicznej w związku z grafiką
artystyczną, usługi sprzedaży hurtowej w związku z albumami, usługi
sprzedaży detalicznej w związku z albumami, usługi sprzedaży hurtowej w związku z fotografiami, usługi sprzedaży detalicznej w związku
z fotografiami, usługi sprzedaży hurtowej w związku ze szkicami, usługi sprzedaży detalicznej w związku ze szkicami.

(111) 334152
(220) 2019 10 14
(210) 505571
(151) 2020 10 09
(441) 2020 02 10
(732) KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PROGRAM dla szkół
(540)

(591) niebieski, zielony, czerwony, pomarańczowy, biały, szary
(531) 29.01.15, 27.05.01, 05.03.13, 05.03.14, 05.09.01, 19.07.25, 26.13.25
(510), (511) 29 desery mleczne, desery owocowe, biały ser, chipsy owocowe, chipsy warzywne, chipsy jabłkowe, desery jogurtowe, desery
wykonane z produktów mlecznych, jogurty, jogurty kremowe, jogurty o niskiej zawartości tłuszczu, jogurty o smaku owocowym, jogurty
pitne, jogurty smakowe, kefir [napój mleczny], koktajle mleczne, krojone owoce, krojone warzywa, kwaśne mleko, kwaśna śmietana, marchewki, mieszanki owoców i orzechów, mieszanki owoców suszonych,
mieszanki warzywne, mleczne produkty, mleko, mleko kozie, mleko
krowie, mleko odtłuszczone, mleko zsiadłe, nabiał i substytuty nabiału, napoje mleczne, napoje mleczne aromatyzowane, napoje mleczne
o smaku kakaowym, napoje mleczne z dużą zawartością mleka, napoje
mleczne z kakao, napoje mleczne z przewagą mleka, napoje mleczne
zawierające owoce, napoje na bazie jogurtu, napoje na bazie mleka,
napoje na bazie mleka zawierające sok owocowy, napoje sporządzone z mleka, napoje z jogurtu, napoje z produktów mlecznych, napoje
zawierające bakterie kwasu mlekowego, obrana marchew, płatki jabłkowe, pokrojone warzywa, pokrojone sałatki warzywne, pokrojone
owoce, pomidory obrane ze skóry, pomidory, przetworzone, przecier
jabłkowy, przeciery owocowe, przekąski na bazie mleka, przekąski
na bazie owoców, przekąski na bazie sera, przekąski na bazie suszonych owoców, przekąski na bazie warzyw, przekąski z owoców, przetworzone jabłka, sałatki warzywne, sałatki owocowe, świeży biały ser,
twaróg, uprzednio pokrojone warzywa do sałatek, zsiadłe mleko, 31
świeże warzywa na sałatki, świeże warzywa organiczne, świeże pomidory, świeże papryki, świeże owoce i warzywa, świeże owoce, świeże
jabłka, surowe produkty rolne, surowe produkty ogrodnicze, surowe
warzywa, produkty rolne (nieprzetworzone), owoce świeże, nieprzetworzone produkty ogrodnicze, nieprzetworzone pomidory, nieprzetworzone warzywa, nieprzetworzone owoce, nieprzetworzone papryki, marchewki (świeże), 35 zarządzanie programami motywacyjnymi
na rzecz sprzedaży i promocji, zarządzanie programami lojalnościowymi wykorzystującymi znaczki handlowe, zarządzanie personelem
w celach reklamowych, zarządzanie programami lojalnościowymi,
motywacyjnymi lub promocyjnymi, wynajem pomocy reklamowych,
wprowadzanie i przetwarzanie danych, usługi w zakresie zamówień
na rzecz osób trzecich, zarządzanie w zakresie zamówień, zarządzanie
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programami refundacji w imieniu osób trzecich, usługi w zakresie promocji sprzedaży, usługi w zakresie oceny rynku, usługi w zakresie oceny kosztów, usługi w zakresie marketingu produktów, usługi w zakresie
marketingu gospodarczego, usługi w zakresie informacji handlowej,
usługi sprzedaży hurtowej w zakresie artykułów sportowych, usługi
sprzedaży hurtowej w związku z produktami mlecznymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku z deserami, usługi sprzedaży detalicznej
w związku z produktami mlecznymi, usługi reklamowe i promocyjne,
usługi reklamowe i promocyjne [publicity], usługi reklamowe, promocyjne i marketingowe, usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne,
usługi promocyjne i reklamowe, usługi reklamowe, usługi informacyjne
w zakresie rynku konsumentów, udzielanie informacji rynkowej w odniesieniu do produktów konsumpcyjnych, udzielanie informacji związanych z reklamą, udzielanie porad dla konsumentów o produktach,
rozpowszechnianie broszur reklamowych, rozlepianie plakatów reklamowych, reprodukcja materiału reklamowego, rozpowszechnianie
materiałów w zakresie reklamy, marketingu i publicity, rozpowszechnianie materiałów reklamowych i promocyjnych, rozpowszechnianie
materiałów reklamowych [ulotek, broszur i materiałów drukowanych],
rozpowszechnianie materiałów reklamowych, rozpowszechnianie
ogłoszeń reklamowych, rozpowszechnianie ogłoszeń i materiałów
reklamowych [ulotek, broszur, ulotek, informacyjnych i próbek], rozpowszechnianie materiałów reklamowych w internecie, rozpowszechnianie materiałów reklamowych przez pocztą, reklama zewnętrzna,
reklama, reklama i marketing, reklama i usługi reklamowe, produkcja
i dystrybucja reklam radiowych i telewizyjnych, produkcja filmów reklamowych, produkcja materiałów reklamowych, pokazy towarów dla
celów reklamowych, pokazy towarów do celów promocyjnych, pokazy
towarów, organizowanie programów lojalnościowych do celów handlowych, promocyjnych lub reklamowych, organizowanie i prowadzenie wystaw handlowych, organizacja wystaw do celów reklamowych,
organizacja wystaw w celach handlowych lub reklamowych, organizacja wystaw w celach handlowych, opracowywanie kampanii promocyjnych, dystrybucja ulotek promocyjnych, 41 doradztwo w zakresie
organizacji zawodów kulinarnych, doradztwo w zakresie planowania
imprez specjalnych, doradztwo w zakresie szkolenia i doskonalenia zawodowego, doradztwo zawodowe (doradztwo edukacyjne lub szkoleniowe), informacje dotyczące działalności kulturalnej, organizacja
konkursów edukacyjnych, organizacja wystaw w celach edukacyjnych,
organizowanie konferencji, wystaw i konkursów, organizowanie prezentacji do celów edukacyjnych, organizacja wystaw edukacyjnych,
publikowanie drukowanych materiałów edukacyjnych, publikowanie
elektroniczne, publikacje multimedialne, publikowanie dokumentów,
usługi edukacyjne dotyczące przemysłu rolniczego, usługi edukacyjne
zapewniające warsztaty z polityki gruntowej, doradztwo w zakresie
organizacji zawodów kulinarnych, doradztwo w zakresie planowania
imprez specjalnych, doradztwo w zakresie szkolenia i doskonalenia zawodowego, doradztwo zawodowe (doradztwo edukacyjne lub szkoleniowe), informacje dotyczące działalności kulturalnej, organizacja
konkursów edukacyjnych, organizacja wystaw w celach edukacyjnych,
organizowanie konferencji, wystaw i konkursów, organizowanie prezentacji do celów edukacyjnych, organizacja wystaw edukacyjnych,
publikowanie drukowanych materiałów edukacyjnych, publikowanie
elektroniczne, publikacje multimedialne, publikowanie dokumentów,
usługi edukacyjne dotyczące przemysłu rolniczego, usługi edukacyjne
zapewniające warsztaty z polityki gruntowej, 44 usługi w zakresie rolnictwa, akwakultury, ogrodnictwa i leśnictwa.

(111) 334153
(220) 2019 10 14
(210) 505581
(151) 2020 10 09
(441) 2020 02 10
(732) KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PROGRAM dla szkół
(540)

(591) niebieski, zielony, czerwony, pomarańczowy, biały, szary
(531) 05.03.13, 05.03.14, 05.09.01, 19.07.25, 26.13.25, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 29 desery mleczne, desery owocowe, biały ser, chipsy
owocowe, chipsy warzywne, chipsy jabłkowe, desery jogurtowe, de-
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sery wykonane z produktów mlecznych, jogurty, jogurty kremowe,
jogurty o niskiej zawartości tłuszczu, jogurty o smaku owocowym,
jogurty pitne, jogurty smakowe, kefir [napój mleczny], koktajle
mleczne, krojone owoce, krojone warzywa, kwaśne mleko, kwaśna
śmietana, marchewki, mieszanki owoców i orzechów, mieszanki
owoców suszonych, mieszanki warzywne, mleczne produkty, mleko,
mleko kozie, mleko krowie, mleko odtłuszczone, mleko zsiadłe, nabiał i substytuty nabiału, napoje mleczne, napoje mleczne aromatyzowane, napoje mleczne o smaku kakaowym, napoje mleczne z dużą
zawartością mleka, napoje mleczne z kakao, napoje mleczne z przewagą mleka, napoje mleczne zawierające owoce, napoje na bazie
jogurtu, napoje na bazie mleka, napoje na bazie mleka zawierające
sok owocowy, napoje sporządzone z mleka, napoje z jogurtu, napoje z produktów mlecznych, napoje zawierające bakterie kwasu
mlekowego, obrana marchew, płatki jabłkowe, pokrojone warzywa,
pokrojone sałatki warzywne, pokrojone owoce, pomidory obrane
ze skóry, pomidory, przetworzone, przecier jabłkowy, przeciery owocowe, przekąski na bazie mleka, przekąski na bazie owoców, przekąski na bazie sera, przekąski na bazie suszonych owoców, przekąski
na bazie warzyw, przekąski z owoców, przetworzone jabłka, sałatki
warzywne, sałatki owocowe, świeży biały ser, twaróg, uprzednio
pokrojone warzywa do sałatek, zsiadłe mleko, 31 świeże warzywa
na sałatki, świeże warzywa organiczne, świeże pomidory, świeże papryki, świeże owoce i warzywa, świeże owoce, świeże jabłka, surowe produkty rolne, surowe produkty ogrodnicze, surowe warzywa,
produkty rolne (nieprzetworzone), owoce świeże, nieprzetworzone
produkty ogrodnicze, nieprzetworzone pomidory, nieprzetworzone warzywa, nieprzetworzone owoce, nieprzetworzone papryki,
marchewki (świeże), 35 zarządzanie programami motywacyjnymi
na rzecz sprzedaży i promocji, zarządzanie programami lojalnościowymi wykorzystującymi znaczki handlowe, zarządzanie personelem
w celach reklamowych, zarządzanie programami lojalnościowymi,
motywacyjnymi lub promocyjnymi, wynajem pomocy reklamowych, wprowadzanie i przetwarzanie danych, usługi w zakresie zamówień na rzecz osób trzecich, zarządzanie w zakresie zamówień,
zarządzanie programami refundacji w imieniu osób trzecich, usługi
w zakresie promocji sprzedaży, usługi w zakresie oceny rynku, usługi
w zakresie oceny kosztów, usługi w zakresie marketingu produktów,
usługi w zakresie marketingu gospodarczego, usługi w zakresie informacji handlowej, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie artykułów
sportowych, usługi sprzedaży hurtowej w związku z produktami
mlecznymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku z deserami, usługi sprzedaży detalicznej w związku z produktami mlecznymi, usługi
reklamowe i promocyjne, usługi reklamowe i promocyjne [publicity],
usługi reklamowe, promocyjne i marketingowe, usługi reklamowe,
marketingowe i promocyjne, usługi promocyjne i reklamowe, usługi reklamowe, usługi informacyjne w zakresie rynku konsumentów,
udzielanie informacji rynkowej w odniesieniu do produktów konsumpcyjnych, udzielanie informacji związanych z reklamą, udzielanie porad dla konsumentów o produktach, rozpowszechnianie broszur reklamowych, rozlepianie plakatów reklamowych, reprodukcja
materiału reklamowego, rozpowszechnianie materiałów w zakresie
reklamy, marketingu i publicity, rozpowszechnianie materiałów reklamowych i promocyjnych, rozpowszechnianie materiałów reklamowych [ulotek, broszur i materiałów drukowanych], rozpowszechnianie materiałów reklamowych, rozpowszechnianie ogłoszeń
reklamowych, rozpowszechnianie ogłoszeń i materiałów reklamowych [ulotek, broszur, ulotek, informacyjnych i próbek], rozpowszechnianie materiałów reklamowych w Internecie, rozpowszechnianie materiałów reklamowych przez pocztą, reklama zewnętrzna,
reklama, reklama i marketing, reklama i usługi reklamowe, produkcja
i dystrybucja reklam radiowych i telewizyjnych, produkcja filmów
reklamowych, produkcja materiałów reklamowych, pokazy towarów
dla celów reklamowych, pokazy towarów do celów promocyjnych,
pokazy towarów, organizowanie programów lojalnościowych do celów handlowych, promocyjnych lub reklamowych, organizowanie
i prowadzenie wystaw handlowych, organizacja wystaw do celów
reklamowych, organizacja wystaw w celach handlowych lub reklamowych, organizacja wystaw w celach handlowych, opracowywanie kampanii promocyjnych, dystrybucja ulotek promocyjnych, 41
doradztwo w zakresie organizacji zawodów kulinarnych, doradztwo
w zakresie planowania imprez specjalnych, doradztwo w zakresie
szkolenia i doskonalenia zawodowego, doradztwo zawodowe (doradztwo edukacyjne lub szkoleniowe), informacje dotyczące działalności kulturalnej, organizacja konkursów edukacyjnych, organizacja

112

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO	Nr 6/2021

wystaw w celach edukacyjnych, organizowanie konferencji, wystaw
i konkursów, organizowanie prezentacji do celów edukacyjnych, organizacja wystaw edukacyjnych, publikowanie drukowanych materiałów edukacyjnych, publikowanie elektroniczne, publikacje multimedialne, publikowanie dokumentów, usługi edukacyjne dotyczące
przemysłu rolniczego, usługi edukacyjne zapewniające warsztaty
z polityki gruntowej, 44 usługi w zakresie rolnictwa, akwakultury,
ogrodnictwa i leśnictwa.

(111) 334154
(220) 2019 10 14
(210) 505587
(151) 2020 10 09
(441) 2020 02 10
(732) BZ COMMERCE GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Stanisław Dolny (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Merkando
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej następujących towarów: zabawki dla zwierząt, gry, zabawki i przedmioty do zabawy dla
zwierząt domowych, przybory kuchenne, przybory kosmetyczne,
przybory toaletowe, przybory kuchenne nieelektryczne, galanteria,
portfele, torebki, elektronika, zegarki, ładowarki, kable USB, stojaki,
uchwyty i etui na telefon, lusterka, przybory toaletowe, przybory
do pieczenia, przybory na manicure, przybory szkolne, obuwie, biżuteria, zabawki dla dzieci, odzież.
(111) 334155
(220) 2019 10 14
(151) 2020 10 09
(441) 2020 01 13
(732) BEDNAREK KINGA, Łódź (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FUTURE GYM STUDIO TRENINGU EMS
(540)

(210) 505589

(591) biały, czarny, niebieski
(531) 26.01.01, 26.15.01, 26.03.04, 26.01.10, 27.05.01, 27.05.05,
29.01.04, 29.01.06, 29.01.08
(510), (511) 35 doradztwo w zakresie zarządzania personelem, marketing, pokazy towarów, prezentowanie produktów w mediach,
promowanie towarów i usług w formie sponsorowania wydarzeń
sportowych, reklama, usługi marketingowe, 41 usługi treningu personalnego, usługi treningu EMS, usługi treningu grupowego, usługi trenerskie, prowadzenie zajęć fitness, wynajem obiektów sportowych,
usługi klubów zdrowia, usługi rozrywkowe, usługi szkoleniowe.
(111) 334156
(220) 2019 11 21
(151) 2020 10 12
(441) 2020 03 16
(732) ZAGAJEWSKI KRZYSZTOF, Łódź (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DŹWIGNIJTO.
(540)

(210) 507031

(531) 26.04.18
(510), (511) 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy.
(111) 334157
(220) 2020 01 07
(210) 508741
(151) 2020 10 12
(441) 2020 03 23
(732) DIDIK ALEKSANDRA ORTODENT, Konstancin-Jeziorna (PL);
WIĘCKIEWICZ MARCIN MW GROUP, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) ORTHO ESTHETICA
(510), (511) 35 sprzedaż artykułów stomatologicznych, w tym leków,
kosmetyków stomatologicznych, preparatów do pielęgnacji zębów
i dziąseł, płynów do czyszczenia zębów, informacje handlowe i po-

rady udzielane konsumentom w zakresie: preparatów i produktów
medycznych, artykułów pielęgnacyjnych, oraz preparatów stosowanych w stomatologii, ortodoncji oraz medycynie estetycznej, promocja zdrowia, 40 usługi technika dentystycznego, obróbka materiałów
w zakresie usług techników dentystycznych, 41 usługi edukacyjne
i szkoleniowe dotyczące zdrowia i higieny jamy ustnej oraz profilaktyki stomatologicznej, organizowanie sympozjów, wykładów, konferencji i zjazdów w celach edukacyjnych i szkoleniowych, zapewnianie
kursów w dziedzinie stomatologii i ortodoncji, usługi w zakresie tworzenia standardów edukacyjnych w zakresie stomatologii, ortodoncji i profilaktyki dentystycznej, wszystkie wyżej wymienione usługi
edukacyjne i szkoleniowe świadczone również przez Internet, 44
usługi klinik stomatologicznych, usługi klinik ortodontycznych, usługi w zakresie profilaktyki dentystycznej, usługi i konsultacje stomatologiczne, usługi i konsultacje w zakresie chirurgii stomatologicznej,
usługi i konsultacje ortodontyczne, usługi pomocy dentystycznej,
usługi i konsultacje w zakresie higieny i urody, usługi i konsultacje
w zakresie zabiegów profilaktyki i higieny jamy ustnej, usługi i konsultacje w zakresie protetyki stomatologicznej, usługi i konsultacje
w zakresie implantologii stomatologicznej, medyczne badania osób,
medyczne usługi oceniania zdrowia i kondycji, usługi i konsultacje
w zakresie stomatologii estetycznej, usługi doradztwa, informacyjne
i konsultingowe w zakresie wszystkich wyżej wymienionych usług. 		
(551) wspólne prawo ochronne

(111) 334158
(220) 2020 01 07
(210) 508757
(151) 2020 10 12
(441) 2020 03 23
(732) DIDIK ALEKSANDRA ORTODENT, Konstancin-Jeziorna (PL);
WIĘCKIEWICZ MARCIN MW GROUP, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ORTHO ESTHETICA KLINIKA STOMATOLOGICZNA
(540)

(531) 26.02.01, 26.11.01, 27.05.21, 27.05.01
(510), (511) 35 sprzedaż artykułów stomatologicznych, w tym leków,
kosmetyków stomatologicznych, preparatów do pielęgnacji zębów
i dziąseł, płynów do czyszczenia zębów, informacje handlowe i porady udzielane konsumentom w zakresie: preparatów i produktów
medycznych, artykułów pielęgnacyjnych, oraz preparatów stosowanych w stomatologii, ortodoncji oraz medycynie estetycznej, promocja zdrowia, 40 usługi technika dentystycznego, obróbka materiałów
w zakresie usług techników dentystycznych, 41 usługi edukacyjne
i szkoleniowe dotyczące zdrowia i higieny jamy ustnej oraz profilaktyki stomatologicznej, organizowanie sympozjów, wykładów, konferencji i zjazdów w celach edukacyjnych i szkoleniowych, zapewnianie
kursów w dziedzinie stomatologii i ortodoncji, usługi w zakresie tworzenia standardów edukacyjnych w zakresie stomatologii, ortodoncji i profilaktyki dentystycznej, wszystkie wyżej wymienione usługi
edukacyjne i szkoleniowe świadczone również przez Internet, 44
usługi klinik stomatologicznych, usługi klinik ortodontycznych, usługi w zakresie profilaktyki dentystycznej, usługi i konsultacje stomatologiczne, usługi i konsultacje w zakresie chirurgii stomatologicznej,
usługi i konsultacje ortodontyczne, usługi pomocy dentystycznej,
usługi i konsultacje w zakresie higieny i urody, usługi i konsultacje
w zakresie zabiegów profilaktyki i higieny jamy ustnej, usługi i konsultacje w zakresie protetyki stomatologicznej, usługi i konsultacje
w zakresie implantologii stomatologicznej, medyczne badania osób,
medyczne usługi oceniania zdrowia i kondycji, usługi i konsultacje
w zakresie stomatologii estetycznej, usługi doradztwa, informacyjne
i konsultingowe w zakresie wszystkich wyżej wymienionych usług. 		
(551) wspólne prawo ochronne
(111) 334159
(220) 2020 05 08
(210) 513225
(151) 2021 01 19
(441) 2020 10 05
(732) LEJOWSKA MAŁGORZATA YELLOWSKY, Krościenko (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) MADE IN BIESZCZADY
(540)

(531) 24.17.25, 27.05.01
(510), (511) 35 usługi reklamowe w zakresie turystyki i podróży, usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, usługi w zakresie handlu
i usługi informacyjne dla konsumentów, usługi reklamowe, promocyjne i marketingowe, doradztwo, konsultacje i pomoc w zakresie
reklamy, marketingu i promocji, dystrybucja materiałów reklamowych, marketingowych i promocyjnych, oferowanie i wynajem przestrzeni reklamowej, czasu reklamowego i mediów na reklamy, udostępnianie powierzchni reklamowej, czasu reklamowego i mediów,
usługi organizowania targów i wystaw handlowych, usługi programów lojalnościowych, motywacyjnych i promocyjnych, usługi public
relations, usługi w zakresie wystaw i prezentacji produktów, administrowanie dotyczące marketingu, administrowanie konkursami w celach reklamowych, administrowanie programami motywacyjnymi
w celu promowania sprzedaży towarów i usług dla osób trzecich,
administrowanie zawodami w celach reklamowych, agencja public
relations, agencje reklamowe, aktualizowanie informacji reklamowych w komputerowej bazie danych, analiza odbioru reklamy, analiza świadomości społecznej w dziedzinie reklamy, analiza reakcji
na reklamę i badania rynkowe, indeksowanie stron internetowych
w celach handlowych lub reklamowych, gromadzenie informacji
związanych z reklamą, elektroniczne publikowanie druków w celach
reklamowych, działalność reklamowa, w szczególności w dziedzinie
sieci telematycznych i telefonicznych, dostarczanie przewodników
reklamowych do przeszukiwania konsultowanych online, dostarczanie informacji na temat reklamy, dostarczanie informacji marketingowych za pośrednictwem stron internetowych, dostarczanie informacji marketingowej, dostarczanie informacji marketingowych,
dostarczanie biznesowych informacji marketingowych, doradztwo
w dziedzinie zarządzania działalnością gospodarczą i marketingu,
dokonywanie uzgodnień w zakresie reklamy, badanie rynku, analizy
w zakresie reklamy, analizy odbioru reklamy, informacja marketingowa, kampanie marketingowe, kompilacja ogłoszeń reklamowych
w celu wykorzystania ich jako strony internetowe, kompilacja ogłoszeń reklamowych do wykorzystania w formie stron internetowych,
kompilacja ogłoszeń reklamowych do użytku w Internecie, kompilacja, produkcja i rozpowszechnianie materiałów reklamowych, kompilacja reklam, kompilacja statystyk związanych z reklamą, marketing
afiliacyjny, marketing bezpośredni, marketing cyfrowy, marketing
dotyczący promocji, marketing finansowy, marketing handlowy
[inny niż sprzedaż], marketing imprez i wydarzeń, marketing internetowy, marketing referencyjny, marketing telefoniczny, marketing towarów i usług na rzecz innych, marketing ukierunkowany, marketing
w ramach wydawania oprogramowania, modelki i modele do celów
reklamowych i promocji sprzedaży, negocjowanie kontraktów reklamowych, obsługa marketingowa obrotu nieruchomościami, ocena
skutków wywieranych przez działania reklamowe na odbiorców, oceny szacunkowe do celów marketingowych, oferowanie próbek produktów, ogłoszenia drobne, opracowywanie i realizacja planów
i koncepcji medialnych i reklamowych, opracowywanie i wdrażanie
strategii marketingowych na rzecz innych, opracowywanie kampanii
promocyjnych, opracowywanie strategii i pomysłów marketingowych, optymalizacja dla wyszukiwarek internetowych, optymalizacja stron internetowych, optymalizacja wyszukiwarek do celów promocji dodatkowej, organizacja i przeprowadzanie imprez
reklamowych, organizacja konkursów w celach reklamowych, organizowanie działań reklamowych w kinach, organizacja i przeprowadzanie wydarzeń marketingowych, organizowanie i prowadzenie
promocyjnych imprez marketingowych na rzecz osób trzecich, organizowanie i przeprowadzanie wydarzeń promocyjnych, organizowanie losowania nagród w celach promocyjnych, organizowanie losowania nagród w celach reklamowych, organizowanie promocji
imprez mających na celu pozyskiwanie funduszy na cele dobroczynne, organizowanie targów handlowych w celach reklamowych, organizowanie targów i wystaw, pisanie scenariuszy do celów reklamowych, pisanie tekstów reklamowych do celów reklamowych
i promocyjnych, plakaty reklamowe (rozlepianie-), planowanie stra-
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tegii marketingowych, pośrednictwo w zakresie reklamy, poszukiwania w zakresie patronatu, pomoc w zarządzaniu w zakresie promocji
działalności gospodarczej, pomoc w zakresie działalności gospodarczej dotycząca wizerunku firmy, pomoc w zakresie działalności gospodarczej dotycząca tożsamości korporacyjnej, pomoc w komercjalizacji produktu w ramach kontraktu franczyzowego, pomoc
dotycząca zarządzania przedsiębiorstwem handlowym w zakresie
reklamy, prezentacja firm oraz ich towarów i usług w Internecie, produkcja filmów reklamowych, produkcja i dystrybucja reklam radiowych i telewizyjnych, produkcja materiałów reklamowych i reklam,
produkcja materiałów reklamowych, 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 programów typu telezakupy, produkcja programów związanych z telezakupami, 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, produkcja wizualnych materiałów reklamowych, profilowanie konsumentów do celów komercyjnych lub
marketingowych, projektowanie badań marketingowych, projektowanie broszur reklamowych, projektowanie logo reklamowych, projektowanie materiałów reklamowych, projektowanie ulotek reklamowych, promocja online sieci komputerowych i stron
internetowych, promocja, reklama i marketing stron internetowych
on-line, promocja [reklama] koncertów, promocja [reklama] podróży,
promocja serii filmów na rzecz osób trzecich, promocja sprzedaży,
promocja sprzedaży dla osób trzecich, promocje sprzedaży w punkcie sprzedaży, na rzecz innych, promocyjne usługi handlowe, promowanie działalności gospodarczej, promowanie dzieł sztuki innych
osób poprzez udostępnianie portfolio online za pośrednictwem
strony internetowej, promowanie koncertów muzycznych, promowanie muzyki innych poprzez dostarczanie portfolio online za pośrednictwem witryn internetowych, promowanie projektów innych
osób poprzez udostępnianie portfolio online za pośrednictwem
strony internetowej, promowanie [reklama] działalności gospodarczej, promowanie sprzedaży artykułów mody za pośrednictwem artykułów promocyjnych w czasopismach, promowanie sprzedaży dla
osób trzecich za pośrednictwem programów znaczków handlowych,
promowanie sprzedaży przy użyciu mediów audiowizualnych, promowanie sprzedaży towarów i usług innych podmiotów za pośrednictwem imprez promocyjnych, promowanie sprzedaży usług
[na rzecz osób trzecich] poprzez przygotowywanie reklam, promowanie towarów i usług osób trzecich w Internecie, promowanie towarów i usług osób trzecich za pośrednictwem globalnych sieci komputerowych, promowanie towarów i usług osób trzecich,
promowanie towarów i usług osób trzecich przez sieci komputerowe
i komunikacyjne, promowanie towarów i usług osób trzecich poprzez pomaganie sponsorom kojarzenia ich towarów i usług z działalnością sportową, promowanie towarów i usług osób trzecich poprzez aranżowanie łączenia towarów i usług sponsorów z zawodami
sportowymi, promowanie towarów i usług osób trzecich poprzez
aranżowanie łączenia towarów i usług sponsorów z programami promocyjnymi, promowanie towarów i usług w drodze sponsorowania
międzynarodowych wydarzeń sportowych, promowanie towarów
i usług w formie sponsorowania wydarzeń sportowych, promowanie
towarów i usług osób trzecich za pośrednictwem programów kart
lojalnościowych, promowanie towarów i usług innych podmiotów
za pośrednictwem programów kart rabatowych, promowanie towarów i usług osób trzecich poprzez preferowany przez klienta program, promowanie towarów i usług osób trzecich za pośrednictwem
reklam na stronach internetowych, promowanie towarów i usług
osób trzecich poprzez reportaże reklamowe, promowanie usług finansowych i ubezpieczeniowych, na rzecz stron trzecich, promowanie usług ubezpieczeniowych w imieniu osób trzecich, promowanie
zawodów i wydarzeń sportowych, promowanie wydarzeń specjalnych, przygotowanie i rozmieszczanie reklam, przygotowanie materiałów reklamowych, przygotowywanie audiowizualnych prezentacji
do użytku w reklamie, przygotowywanie dokumentów reklamowych, przygotowywanie handlowych tekstów reklamowych, przygotowywanie i rozmieszczanie reklam, przygotowywanie i umieszczanie reklam zewnętrznych na rzecz osób trzecich, przygotowywanie
i umieszczanie reklam na rzecz osób trzecich, przygotowywanie
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kampanii reklamowych, przygotowywanie list adresowych dla usług
dystrybucji materiałów reklamowych bezpośrednio do klientów
za pośrednictwem poczty [inne niż sprzedaż], przygotowywanie materiałów reklamowych, przygotowywanie materiałów promocyjnych
i merchandisingowych dla osób trzecich, przygotowywanie planów
marketingowych, przygotowywanie prezentacji w celach reklamowych, przygotowywanie publikacji reklamowych, przygotowywanie
reklam, przygotowywanie reklam dla osób trzecich, przygotowywanie reklam na zamówienie dla osób trzecich, przygotowywanie reklam prasowych, przygotowywanie ulotek reklamowych, publikacja
reklam, publikacja treści reklamowych, publikowanie druków do celów reklamowych, publikowanie druków do celów reklamowych
w postaci elektronicznej, publikowanie literatury reklamowej, publikowanie materiałów i tekstów reklamowych, publikowanie materiałów reklamowych online, publikowanie materiałów reklamowych,
publikowanie tekstów reklamowych, redagowanie tekstów reklamowych, reklama, reklama banerowa, reklama bezpośredniej odpowiedzi, reklama biznesowych stron internetowych, reklama i marketing,
reklama i usługi reklamowe, reklama na billboardach elektronicznych, reklama online poprzez komputerowe sieci komunikacyjne,
reklama online za pośrednictwem komputerowej sieci komunikacyjnej, reklama online za pośrednictwem sieci komputerowej, reklama
poprzez przesyłanie materiałów reklamowych online dla osób trzecich poprzez elektroniczne sieci komunikacyjne, reklama poprzez
wszystkie publiczne środki komunikacji, reklama promocyjna projektów badawczych, reklama promocyjna w zakresie szkoleń filozoficznych, reklama radiowa, reklama towarów i usług sprzedawców
online za pośrednictwem przewodnika online do przeszukiwania,
reklama typu „płać za kliknięcie”, reklama w czasopismach, reklama
w czasopismach, broszurach i gazetach, reklama w Internecie dla
osób trzecich, reklama w prasie popularnej i profesjonalnej, reklama,
w tym promowanie produktów i usług na rzecz osób trzecich za pomocą układów ze sponsorami i umów licencyjnych związanych
z międzynarodowymi wydarzeniami sportowymi, reklama w zakresie filmów kinowych, reklama za pomocą marketingu bezpośredniego, reklama za pośrednictwem mediów elektronicznych, w szczególności Internetu, reklama za pośrednictwem sieci telefonii
komórkowej, reklama za pośrednictwem telefonu, reklama związana
z transportem i dostawą, reklama zewnętrzna, reklamowanie filmów
kinematograficznych, reklamowanie kin, reklamowanie nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych, reklamowanie samochodów
na sprzedaż za pośrednictwem Internetu, reklamowanie towarów
innych sprzedawców, umożliwiając klientom wygodne oglądanie
i porównywanie towarów tych sprzedawców, reklamowanie usług
innych dostawców, umożliwiając klientom dogodne obejrzenie i porównanie usług tych dostawców, reklamy kinowe, reklamowe i sponsorowane teksty (tworzenie-), reklamy online, reklamy prasowe
(przygotowywanie-), reklamy radiowe, reklamy radiowe i telewizyjne, reklamy telewizyjne, reprodukcja materiału reklamowego, rozlepianie plakatów reklamowych, rozpowszechnianie danych związanych z reklamą, rozwijanie koncepcji reklamowych, rozwój kampanii
promocyjnych dla przedsiębiorstw, skomputeryzowana promocja
działalności gospodarczej, teksty (tworzenie reklamowych i sponsorowanych-), sporządzanie raportów do celów marketingowych, telemarketing, testowanie marki, tworzenie reportaży reklamowych,
tworzenie tekstów reklamowych, uaktualnianie materiałów reklamowych, udostępnianie online przewodników reklamowych zawierających towary i usługi osób trzecich prowadzących handel online w Internecie, udostępnianie raportów marketingowych, udzielanie
informacji dotyczących marketingu, udzielanie informacji związanych z reklamą, umieszczanie reklam, usługi agencji marketingowych, usługi agencji modelek i modeli związane z reklamą, usługi
agencji modelek i modeli do celów reklamowych, usługi agencji modelek i modeli do celów promocji sprzedaży, usługi agencji modelek
i modeli związane z promocją sprzedaży, usługi agencji modelek
i modeli, usługi agencji reklamowych, usługi agencji w zakresie promowania osobistości świata sportu, usługi dopasowywania w ramach sieci reklamowej online ułatwiające nawiązywanie kontaktów
między reklamodawcami a właścicielami stron internetowych, usługi
franczyzowe związane z pomocą w zakresie marketingu, usługi informacyjne dotyczące reklamy, usługi izby handlowej w zakresie promocji handlu, usługi izby handlowej w zakresie promocji przedsiębiorstw, usługi konsultacyjne dotyczące pozyskiwania sponsorów,
usługi marketingowe, usługi marketingowe świadczone za pomocą
sieci cyfrowych, usługi marketingowe w dziedzinie stomatologii,

usługi marketingowe w dziedzinie podróży, usługi marketingowe
w dziedzinie restauracji, usługi marketingowe za pośrednictwem wyszukiwarek internetowych, usługi marketingowe związane z imprezami w zakresie sportów elektronicznych, usługi marketingu bezpośredniego, usługi marketingu telefonicznego [z wyjątkiem
sprzedaży], usługi merchandisingu, usługi modelek i modeli do celów reklamowych lub promocji sprzedaży, usługi ogłoszeniowe
do celów reklamowych, usługi planowania w zakresie reklamy, usługi
promocji działalności gospodarczej świadczone za pośrednictwem
środków audiowizualnych, usługi promocji działalności gospodarczej świadczone za pośrednictwem telefonu, usługi promocji działalności gospodarczej świadczone za pośrednictwem teleksu, usługi
promocyjne dotyczące gry w baseball, usługi promocyjne i reklamowe, usługi promocyjne świadczone za pośrednictwem telefonu,
usługi promocyjne związane z imprezami w zakresie sportów elektronicznych, usługi promocyjno-marketingowe przy użyciu mediów
audiowizualnych, usługi redaktorów w zakresie pisania tekstów
do celów promocyjnych, usługi reklamowe, usługi reklamowe dla architektów, usługi reklamowe dla branży literackiej, usługi reklamowe
dla kwiaciarzy, usługi reklamowe dotyczące sprzedaży pojazdów
mechanicznych, usługi reklamowe dotyczące nieruchomości, usługi
reklamowe dotyczące inwestycji finansowych, usługi reklamowe dotyczące sprzedaży majątku osobistego, usługi reklamowe dotyczące
przemysłu morskiego, usługi reklamowe dotyczące hoteli, usługi reklamowe dotyczące gazet, usługi reklamowe dotyczące usług finansowych, usługi reklamowe dotyczące baz danych, usługi reklamowe
i marketingowe, usługi reklamowe i marketingowe świadczone
za pomocą mediów społecznościowych, usługi reklamowe i marketingowe świadczone kanałów łącznościowych, usługi reklamowe
i marketingowe świadczone za pośrednictwem bloga, usługi reklamowe i marketingowe online, usługi reklamowe i promocyjne, usługi
reklamowe i promocyjne w zakresie sprzedaży, zestawianie reklam
w celu wykorzystania ich na stronach internetowych, zestawianie reklam w celu wykorzystania ich jako strony internetowe, zawieranie
umów w zakresie reklamy i promocji na rzecz osób trzecich, zawieranie umów reklamowych na rzecz innych, zarządzanie promocyjne
na rzecz osobistości sportowych, zarządzanie promocją sławnych
osób, zapewnianie recenzji użytkowników w celach handlowych lub
reklamowych, zapewnianie rankingów użytkowników w celach handlowych lub reklamowych, zapewnianie modelek i modeli do reklamy, zapewnianie modelek i modeli do celów promocyjnych, wyświetlanie reklam dla osób trzecich, zamieszczanie ogłoszeń dla osób
trzecich, wykonywanie materiałów reklamowych, wydawanie i aktualizacja tekstów reklamowych, wsparcie w dziedzinie komercjalizacji
produktów, wprowadzanie na rynek nowych produktów, wydawanie
ulotek reklamowych, usługi związane z publiczną prezentacją produktów, usługi zarządzania społecznością online, usługi współpracy
z blogerami, usługi wprowadzania produktów na rynek, usługi w zakresie zakupu środków przekazu [miejsca i czasu w mediach], usługi
w zakresie wyceny marki, usługi w zakresie tworzenia marki (reklama
i promocja), usługi w zakresie tworzenia marki, usługi w zakresie tożsamości korporacyjnej, usługi w zakresie strategii rozwoju marki,
usługi w zakresie reklamy, usługi w zakresie reklamy graficznej, usługi w zakresie reklamy prasowej, usługi w zakresie reklamy i promocji
sprzedaży, usługi w zakresie reklamy cyfrowej, usługi w zakresie publikowania tekstów reklamowych, usługi w zakresie promocji sprzedaży, usługi w zakresie promocji działalności gospodarczej świadczone za pośrednictwem teleksu, usługi w zakresie promocji, usługi
w zakresie promocji działalności gospodarczej świadczone za pośrednictwem telefonu, usługi w zakresie promocji działalności gospodarczej świadczone za pośrednictwem środków audiowizualnych, usługi w zakresie prezentacji przedsiębiorstw za pośrednictwem
Internetu i innych mediów, usługi w zakresie pozycjonowania marki,
usługi w zakresie opracowania graficznego do celów reklamowych,
usługi w zakresie ogłoszeń drobnych, usługi w zakresie oceny marki,
usługi w zakresie marketingu baz danych, usługi w zakresie marketingu gospodarczego, usługi w zakresie marketingu produktów,
usługi reklamy zewnętrznej, usługi reklamy prasowej, usługi reklamy
politycznej, usługi reklamy graficznej, usługi reklamowe związane
z imprezami e-sportowymi, usługi reklamowe związane z przemysłem transportowym, usługi reklamowe związane z robotami publicznymi, usługi reklamowe związane z pracami publicznymi, usługi
reklamowe związane z przemysłem pojazdów mechanicznych, usługi reklamowe związane z prowadzeniem działalności gospodarczej,
usługi reklamowe związane z preparatami farmaceutycznymi do le-
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czenia cukrzycy, usługi reklamowe związane z produktami farmaceutycznymi i produktami do obrazowania in-vivo, usługi reklamowe
związane z pojazdami samochodowymi, usługi reklamowe związane
z rekrutacją personelu, usługi reklamowe związane z książkami, usługi reklamowe za pośrednictwem Internetu, usługi reklamowe za pośrednictwem podwójnych tablic reklamowych noszonych przez
człowieka, usługi reklamowe za pośrednictwem bazy danych, usługi
reklamowe za pośrednictwem tekstu na ekranach telewizyjnych,
usługi reklamowe w zakresie komercjalizacji nowych produktów,
usługi reklamowe w zakresie produktów farmaceutycznych, usługi
reklamowe w zakresie produktów do obrazowania in vivo, usługi reklamowe w zakresie sprzedaży towarów, usługi reklamowe w zakresie urządzeń do obrazowania in vivo, usługi reklamowe w zakresie
artykułów jubilerskich, usługi reklamowe w zakresie artykułów kosmetycznych, usługi reklamowe w zakresie zwiększania świadomości społecznej na temat korzyści z robienia zakupów w lokalnych
sklepach, usługi reklamowe w zakresie artykułów perfumeryjnych,
usługi reklamowe w zakresie promocji usług maklerskich dotyczących akcji i innych papierów wartościowych, usługi reklamowe w zakresie promocji sprzedaży napojów, usługi reklamowe w zakresie
działalności gospodarczej dotyczące franchisingu, usługi reklamowe
i promocyjne [publicity], usługi reklamowe i promocyjne oraz dotyczące ich konsultacje, usługi reklamowe i promocyjne przy wykorzystaniu telewizji, radia, poczty, usługi reklamowe mające na celu promowanie handlu elektronicznego, usługi reklamowe na rzecz innych,
usługi reklamowe obejmujące promowanie działań zwiększających
świadomość społeczeństwa w zakresie chorób, usługi reklamowe,
promocyjne i public relations, usługi reklamowe służące tworzeniu
tożsamości korporacyjnej i tożsamości marki, usługi reklamowe
świadczone przez radiowe i telewizyjne agencje reklamowe, usługi
reklamowe ukierunkowane na promowanie działań zwiększających
świadomość społeczeństwa w zakresie kwestii i inicjatyw środowiskowych, usługi reklamowe w celu zwiększania świadomości społecznej w zakresie kwestii zdrowotnych, usługi reklamowe w celu
zwiększania świadomości społecznej w zakresie opieki społecznej,
usługi reklamowe w celu zwiększania świadomości społecznej w zakresie spraw środowiskowych, usługi reklamowe w celu zwiększania
świadomości społecznej w zakresie kwestii społecznych, usługi reklamowe, w szczególności w zakresie promocji towarów, usługi reklamowe, w tym reklama on-line w sieci komputerowej, usługi reklamowe w zakresie promocji napojów, usługi reklamowe w zakresie
branży podróżniczej, udzielanie porad dla konsumentów o produktach, udzielanie informacji rynkowej w odniesieniu do produktów
konsumpcyjnych, udzielanie informacji konsumenckich o produktach w zakresie kosmetyków, udzielanie informacji dotyczących
sprzedaży handlowej, udostępnianie porad dotyczących produktów
konsumenckich w zakresie oprogramowania, udostępnianie porad
dotyczących produktów konsumenckich w zakresie laptopów, udostępnianie porad dotyczących konsumenckich produktów kosmetycznych, udostępnianie informacji o produktach konsumenckich
dotyczących laptopów, udostępnianie informacji o produktach konsumenckich dotyczących żywności lub napojów, udostępnianie informacji dotyczących produktów konsumenckich w zakresie oprogramowania, udostępnianie informacji o produktach konsumenckich,
świadczenie usług porównania cen online, subskrypcje pakietów
mediów informacyjnych, skomputeryzowane zamówienia towarów,
skomputeryzowane usługi w zakresie składania zamówień online,
rozpowszechnianie wykazów nazwisk i adresów, przygotowanie i zawieranie transakcji handlowych na rzecz osób trzecich, procedury
administracyjne związane ze składaniem zleceń kupna za pośrednictwem komputera, procedury administracyjne związane ze składaniem zleceń kupna za pośrednictwem telefonu lub komputera, procedury administracyjne związane z roszczeniami gwarancyjnymi,
prenumerowanie gazet, prenumeraty dzienników elektronicznych,
prenumerata gazet [dla osób trzecich], pozyskiwanie umów na zakup i sprzedaż towarów i usług, pozyskiwanie umów na rzecz innych
odnośnie świadczenia usług, pozyskiwanie umów na rzecz osób
trzecich związanych ze sprzedażą towarów, pozyskiwanie umów
na rzecz innych, odnośnie kupna i sprzedaży towarów, pozyskiwanie
umów kupna i sprzedaży towarów i usług, na rzecz innych, pozyskiwanie umów [dla osób trzecich], pozyskiwanie kontraktów na kupno
i sprzedaż towarów, pozyskiwanie kontraktów dotyczących dostaw
energii, pośredniczenie w umowach dotyczących sprzedaży i zakupu towarów, pośredniczenie i zawieranie transakcji handlowych
na rzecz osób trzecich, pośredniczenie i zawieranie transakcji han-
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dlowych dla osób trzecich, pośrednictwo w zawieraniu umów kupna
i sprzedaży na rzecz osób trzecich, pośrednictwo w zakresie transakcji handlowych i umów handlowych, pośrednictwo w nabywaniu
usług telematycznych, telefonicznych lub komputerowych [Internet], pośrednictwo w kontraktach na kupno i sprzedaż produktów,
pośrednictwo w kontaktach handlowych i gospodarczych, pośrednictwo w działalności handlowej dla osób trzecich, porównywarki
cen zakwaterowania, porady odnośnie handlu wymiennego, organizowanie zakupu towarów na rzecz osób trzecich, organizowanie zakupów zbiorowych, organizowanie usług wynikających z umów
z osobami trzecimi [handel], organizowanie subskrypcji w zakresie
publikacji online dla osób trzecich, organizowanie sprzedaży w trybie aukcji i przetargów publicznych, organizowanie prezentacji osób
w celach biznesowych w związku z zakupem i sprzedażą produktów,
organizowanie prenumeraty publikacji dla osób trzecich, organizowanie i prowadzenie imprez związanych ze sprzedażą inwentarza
żywego, organizowanie i prowadzenie dla osób trzecich imprez
związanych ze sprzedażą inwentarza żywego i bydła zarejestrowanego i przeznaczonego na sprzedaż, organizowanie i prowadzenie imprez związanych ze sprzedażą bydła, organizacja subskrypcji usług
internetowych, organizacja subskrypcji usług telefonicznych, organizacja subskrypcji pakietów informacyjnych, organizacja subskrypcji
pakietów medialnych, organizacja subskrypcji mediów informacyjnych, organizacja subskrypcji kanału telewizji, organizacja subskrypcji do czasopism w formacie elektronicznym, organizacja i przeprowadzanie pchlich targów, notowania cenowe towarów lub usług,
negocjowanie umów z podmiotami opłacającymi usługi w zakresie
opieki zdrowotnej, negocjowanie umów kupna i sprzedaży towarów,
negocjowanie transakcji handlowych dla osób trzecich, negocjowanie i zawieranie transakcji handlowych dla osób trzecich za pośrednictwem systemów telekomunikacji, negocjowanie i rozliczanie
transakcji handlowych dla osób trzecich, nabywanie towarów
w imieniu innych przedsiębiorstw, nabywanie towarów i usług dla
innych firm, nabywanie dostępu do kanałów telewizyjnych, konsultacje w zakresie technik sprzedaży i programów sprzedaży, informacje
na temat rankingu sprzedaży produktów, informacje na temat metod sprzedaży, informacje i doradztwo w zakresie handlu zagranicznego, handlowe informacje i porady udzielane konsumentom w wyborze towarów i usług, handlowe informacje i porady udzielane
konsumentom [punkty informacji konsumenckiej], handel (zarządzanie w zakresie zamówień w-), gromadzenie proponowanych ofert
w przetargach, gromadzenie, na rzecz innych osób, różnych usług
ubezpieczeniowych w celu umożliwienia klientom wygodnego porównywania i kupowania tych usług, gromadzenie, na rzecz innych
osób, różnych usług telekomunikacyjnych w celu umożliwienia klientom wygodnego porównywania i kupowania tych usług, elektroniczne przetwarzanie zamówień, dostarczanie informacji za pośrednictwem Internetu na temat sprzedaży samochodów, dostarczanie
informacji porównawczych w zakresie cen pokoi hotelowych, dostarczanie informacji konsumentom na temat towarów i usług, dostarczanie informacji handlowych konsumentom, dostarczanie informacji dotyczących produktów konsumpcyjnych za pośrednictwem
Internetu, doradztwo w zakresie wyceny zamówień sprzedaży, analiza cen, agencje importu-eksportu towarów, agencje importowe
i eksportowe, agencje eksportowe i importowe, administrowanie
sprzedażą, administrowanie prenumeratą gazet [dla osób trzecich],
administrowanie i organizacja usług sprzedaży wysyłkowej, abonowanie dostępu do serwisu telekomunikacyjnych baz danych, usługi
sprzedaży detalicznej i hurtowej, usługi aukcyjne, usługi administracyjne w zakresie kierowania klientów na konsultacje z prawnikiem,
usługi administracyjne w zakresie kierowania pacjentów na konsultacje, usługi administracyjne w zakresie programów przekazywania
udziałów pracownikom, usługi administracyjne w zakresie rozpatrywania roszczeń gwarancyjnych, usługi administracyjne w zakresie
ubezpieczenia zdrowia zębów, usługi agencji eksportowo-importowych, usługi agencji eksportowych, usługi agencji importowo-eksportowych w dziedzinie energii, usługi agencji importowo-eksportowych, usługi agencji importowych, usługi agencji zakupu, usługi
automatycznego zamawiania ponownego na rzecz firm, usługi biurowe dotyczące przyjmowania zamówień sprzedaży, usługi doradcze dotyczące zakupu towarów na rzecz osób trzecich, usługi doradcze dotyczące zakupu towarów w imieniu firm, usługi doradcze
i konsultingowe w zakresie nabywania towarów dla osób trzecich,
usługi doradcze związane z transakcjami handlowymi, usługi importowo-eksportowe, usługi informacyjne i doradcze dla konsumentów
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w zakresie wyboru nabywanych towarów, usługi informacyjne i doradcze dotyczące taryf, usługi informacyjne i poradnictwo handlowe
dla konsumentów w dziedzinie produktów do makijażu, usługi informacyjne i poradnictwo handlowe dla konsumentów w dziedzinie
produktów pielęgnacyjnych, usługi informacyjne i poradnictwo handlowe dla konsumentów w dziedzinie produktów kosmetycznych,
usługi konsultacyjne w zakresie nabywania towarów i usług, usługi
odbierania zamówień telefonicznych na rzecz osób trzecich, usługi
porównywania cen energii, usługi porównywania cen, usługi pośrednictwa biznesowego dotyczące kontaktowania ze sobą potencjalnych inwestorów prywatnych z przedsiębiorcami potrzebującymi finansowania, usługi pośrednictwa w zakresie nabywania usług
telekomunikacyjnych dla osób trzecich, usługi pośrednictwa i doradztwa handlowego w dziedzinie sprzedaży produktów i świadczenia usług, usługi pośrednictwa związane z reklamowaniem, usługi
prenumeraty gazet, usługi prenumeraty gazet dla osób trzecich,
usługi składania zamówień hurtowych, usługi w zakresie administrowania działalnością gospodarczą w celu obsługi transakcji sprzedaży
dokonywanych za pomocą Internetu, usługi w zakresie analizy cen,
usługi w zakresie kupna, usługi w zakresie nabywania bonów
na rzecz innych, usługi w zakresie nabywania dla osób trzecich [zakupy produktów i usług dla innych przedsiębiorstw], usługi w zakresie
nabywania wyposażenia biurowego świadczone osobom trzecim,
usługi w zakresie porównywania cen, usługi w zakresie porównywania zakupów, usługi w zakresie promocji eksportu, usługi w zakresie
składania zamówień [dla osób trzecich], usługi w zakresie zamówień
na rzecz osób trzecich, zarządzanie handlowe w zakresie koncesjonowania dóbr i usług na rzecz osób trzecich, zarządzanie administracyjne zamówieniami na zakup w ramach usług świadczonych przez
firmy wysyłkowe, zarobkowe zarządzanie w zakresie koncesjonowania towarów i usług na rzecz osób trzecich, zapewnianie platformy
internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, zaopatrzenie osób trzecich w napoje alkoholowe [zakup towarów dla innych przedsiębiorców], zamówienia handlowe (zarządzanie w zakresie-), załatwianie prenumeraty książek, recenzji, gazet lub komiksów,
usługi zlecania na zewnątrz w zakresie organizacji zaopatrzenia towarów na rzecz innych, usługi zarządzania sprzedażą, usługi w zakresie zamówień online, usługi w zakresie zamówień online w dziedzinie restauracji oferujących posiłki na wynos oraz z dostawą
na miejsce, zawieranie transakcji handlowych na rzecz innych, przez
sklepy online, zarządzanie w zakresie zamówień zakupowych, zarządzanie w zakresie zamówień handlowych, zarządzanie w imieniu
przedsiębiorstw przemysłowych i handlowych w zakresie zaopatrywania w materiały biurowe, zarządzanie w zakresie zamówień, usługi
reklamowe dla branży turystycznej, promocja produktów lokalnych,
promocja usług lokalnych.

(111) 334160
(220) 2020 04 29
(210) 513795
(151) 2020 11 17
(441) 2020 07 06
(732) WYDAWNICTWO NASZA KSIĘGARNIA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) OPOWIEM CI MAMO
(510), (511) 28 elektroniczne zabawki wielofunkcyjne, elektroniczne
zabawki do nauki, elektroniczne urządzenia do gier edukacyjnych
dla dzieci, elektroniczne gry planszowe, edukacyjne gry elektroniczne, zabawki, zabawki edukacyjne, zabawki drewniane, zabawki
pluszowe, zabawki do rysowania, gry, gry planszowe, gry quizowe,
gry-łamigłówki, gry memory [gry pamięciowe], gry karciane, artykuły do zabawy dla dzieci, figurki do zabawy, gry-łamigłówki logiczne,
klocki do zabawy, maskotki, maty do zabawy zawierające zabawki
dla niemowląt, maty do zabawy z zabawkami dla niemowląt, maty
z zabawkami dla niemowląt, misie pluszowe, pluszowe zabawki, puzzle, układanki [puzzle], zabawki dla niemowląt, zabawki dla dzieci,
zabawki inteligentne, zabawki na baterie, zabawki mechaniczne, lalki
do zabawy, postacie z bajek fantasy [zabawki].
(111) 334161
(220) 2020 06 26
(210) 515290
(151) 2021 01 26
(441) 2020 10 12
(732) ZAWADZKI TOMASZ BRACIA ZAWADZCY, Józefosław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BRACIA ZAWADZCY

(540)

(591) biały, beżowy, ciemnobrązowy, ciemnoczerwony, czarny,
szary, brązowy, żółty
(531) 27.05.01, 29.01.15, 08.07.11, 25.01.09, 25.01.10, 05.07.02,
05.09.06, 08.07.99, 11.03.05, 26.11.03
(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, 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.
(111) 334162
(220) 2020 07 07
(210) 515625
(151) 2020 12 18
(441) 2020 08 17
(732) WASYLEW ADAM FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA WASKO,
Ustka (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) RESTAURACJA SYRENKA USTECKA
(540)

(531) 03.09.01, 26.01.02, 27.05.01
(510), (511) 43 usługi barów i restauracji, usługi mobilnych restauracji, usługi restauracji szybkiej obsługi, usługi kateringowe w zakresie zaopatrzenia w żywność, usługi w zakresie żywności i napojów
na wynos, usługi zaopatrzenia w żywność i napoje.
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(111) 334163
(220) 2020 07 07
(210) 515626
(151) 2020 12 18
(441) 2020 08 17
(732) WASYLEW ADAM FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA WASKO,
Ustka (PL)
(540) (znak słowny)
(540) SYRENKA
(510), (511) 43 usługi barów i restauracji, usługi mobilnych restauracji, usługi restauracji szybkiej obsługi, usługi kateringowe w zakresie zaopatrzenia w żywność, usługi w zakresie żywności i napojów
na wynos, usługi zaopatrzenia w żywność i napoje.
(111) 334164
(220) 2020 08 14
(210) 517143
(151) 2021 01 26
(441) 2020 10 12
(732) MEDILAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	ECO SEPT
(540)

(591) biały, fioletowy
(531) 26.04.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 5 mydła dezynfekujące, płyny dezynfekujące [inne niż
mydło], środki dezynfekujące do użytku domowego, środki dezynfekujące, którymi nasączane są chusteczki, środki dezynfekujące do aparatury i przyrządów stomatologicznych, środki odkażające, opatrunki
odkażające, waciki odkażające, chusteczki odkażające, środki odkażające do użytku domowego, preparaty odkażające stosowane w szpitalach, mydła i detergenty lecznicze i odkażające, środki odkażające
do przyrządów i aparatury medycznej, substancje sterylizujące, produkty sterylizujące do przemywania, ściereczki do czyszczenia nasączone środkami dezynfekującymi, do celów higienicznych, środki
czyszczące [preparaty] do sterylizacji narzędzi chirurgicznych, środki
dezynfekcyjne i antyseptyczne, preparaty do dezynfekcji rąk, środki
dezynfekcyjne do przyrządów medycznych, środki dezynfekcyjne
do toalet chemicznych, środki dezynfekcyjne do celów higienicznych,
środki dezynfekcyjne do celów medycznych, preparaty do sterylizacji,
środki do sterylizacji, roztwory do sterylizacji.
(111) 334165
(220) 2019 11 12
(210) 506637
(151) 2020 10 12
(441) 2020 03 09
(732) SZARAMA KARINA, Olsztyn (PL);
CZODROWSKA MARTA, Bukwałd (PL)
(540) (znak słowny)
(540) KLAREKO
(510), (511) 3 naturalne, organiczne i/lub ekologiczne preparaty
i środki do czyszczenia, i odświeżania, do użytku domowego, naturalne, organiczne i/lub ekologiczne preparaty i środki do polerowania, szorowania i ścierania, preparaty do prania, proszek do prania,
preparaty do usuwania plam, środki do płukania do prania, środki
zapachowe do celów domowych, aerozole czyszczące, mieszanki
do mycia okien, mieszanki czyszczące do usuwania plam, mieszanki
do pielęgnacji podłóg, mydła do użytku domowego, płyn do mycia
naczyń, płyny do czyszczenia, płyny do mycia, płyny do szorowania, mydło alkaliczne, odplamiacz, mydło do mycia naczyń, preparaty czyszczące do piekarników, preparaty czyszczące do stosowania na płytkach, preparaty czyszczące w postaci pianek, preparaty
czyszczące w postaci past, preparaty do czyszczenia podłóg, preparaty do czyszczenia szkła, preparaty do usuwania tłuszczu, preparaty do wywabiania plam, preparaty myjące, proszek do szorowania,
proszek do zmywarek, proszki do prania, preparaty do usuwania
rdzy, spraye zapachowe do odświeżania tkanin, zapachowe środki
odświeżające powietrze, preparaty do czyszczenia i odświeżania,
środki do polerowania, szorowania i ścierania, środek do czyszczenia
czajników, środki czyszczące do celów gospodarstwa domowego,
środki czyszczące do kamienia, środek do czyszczenia mebli, środek
do polerowania mebli, środki czyszczące do usuwania plam, środki
czyszczące do użytku domowego, środki czyszczące do zamrażarek, środki czyszczące w sprayu do tekstyliów, środki czyszczące
w sprayu do użytku domowego, substancje do szorowania, środki
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do czyszczenia okien w formie rozpylacza, środki do czyszczenia
toalet, środki do polerowania metali, środki do polerowania podłóg i mebli, środki do polerowania w aerozolu, środki do płukania
do zmywarek, środki do usuwania kamienia, środki do usuwania
plam, środki do zmywania naczyń, środki nadające połysk do czyszczenia okien, tabletki do zmywarek, preparaty odtłuszczające do celów domowych, preparaty do nadawania połysku, preparaty do usuwania plam do artykułów gospodarstwa domowego, preparaty
do usuwania pleśni, preparaty do polerowania pielęgnujące drewno,
preparaty do polerowania, pasta do podłogi, pasty płynne do podłóg, oleje czyszczące, mieszaniny do czyszczenia ubikacji, mieszanka do polerowania podłóg, mieszaniny do nabłyszczania podłóg,
kostki mydła do czyszczenia do użytku domowego, olejki eteryczne,
kosmetyki i preparaty kosmetyczne, preparaty perfumeryjne, mydła, mydła nie do użytku osobistego, woski zapachowe, 4 świece
i knoty do oświetlenia, świece, świece zawierające środki do odstraszania owadów, zapachowe świece aromaterapeutyczne, zestawy
świeczek, świeczki do podgrzewaczy, świece zapachowe, świece
stołowe, 5 odświeżacze powietrza w sprayu, preparaty do odświeżania powietrza, preparaty do neutralizacji zapachów, spraye do dezodoryzacji powietrza, spraye odświeżające do pomieszczeń, środki
do oczyszczania powietrza, odświeżacze do odzieży, odświeżacze
i dezodoranty do butów, 21 sprzęt i artykuły do sprzątania i czyszczenia, narzędzia do czyszczenia, ręczne, ściereczki do zmywania naczyń, gąbki, myjki do użytku w gospodarstwie domowym, przybory
do użytku w gospodarstwie domowym. 		
(551) wspólne prawo ochronne

(111) 334166
(220) 2020 02 27
(210) 510751
(151) 2020 10 12
(441) 2020 06 01
(732) Reckitt Benckiser Finish B.V., Hoofddorp (NL)
(540) (znak słowny)
(540) DISHY
(510), (511) 37 wypożyczanie maszyn do czyszczenia i zmywarek.
(111) 334167
(220) 2020 03 10
(151) 2020 10 09
(441) 2020 04 20
(732) ICSEC SPÓŁKA AKCYJNA, Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) XP SCADVANCE
(540)

(210) 511288

(591) biały, czarny, pomarańczowy
(531) 26.11.02, 26.04.05, 26.04.17, 29.01.13, 27.05.01
(510), (511) 9 oprogramowanie, oprogramowanie zapewniające cyberbezpieczeństwo automatyki przemysłowej, 42 oprogramowanie jako usługa SaaS, projektowanie, opracowywanie i wdrażanie
oprogramowania, instalacja oprogramowania, utrzymanie i naprawa
oprogramowania, doradztwo w zakresie oprogramowania.
(111) 334168
(220) 2020 03 12
(210) 511395
(151) 2020 10 12
(441) 2020 06 01
(732) URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) UDT CENTRALNE LABORATORIUM Dozoru Technicznego
(540)

(591) biały, zielony, szary
(531) 26.04.11, 27.05.01, 29.01.13, 26.13.25
(510), (511) 42 nadzór i inspekcja techniczna.
(111) 334169
(151) 2020 10 14

(220) 2020 03 12
(441) 2020 05 25

(210) 511397
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(732) URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) UDT CLDT
(540)

(531) 26.04.18, 27.05.01
(510), (511) 42 nadzór i inspekcja techniczna.
(111) 334170
(220) 2020 03 12
(210) 511400
(151) 2020 10 12
(441) 2020 06 01
(732) URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) UDT CLDT
(540)

(591) biały, zielony, szary
(531) 26.04.11, 27.05.01, 29.01.13, 26.13.25
(510), (511) 42 nadzór i inspekcja techniczna.
(111) 334171
(220) 2020 03 12
(210) 511412
(151) 2020 10 13
(441) 2020 05 25
(732) URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) UDT CENTRALNE LABORATORIUM Dozoru Technicznego
(540)

(531) 26.04.18, 26.11.01, 26.11.08, 27.05.01
(510), (511) 42 nadzór i inspekcja techniczna.
(111) 334172
(220) 2020 03 13
(151) 2020 10 13
(441) 2020 04 06
(732) FUNDACJA PRO KOLEJ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DWORZEC ROKU
(540)

(210) 511457

(591) niebieski, czerwony
(531) 18.01.11, 17.01.02, 27.05.01, 26.05.01, 29.01.12
(510), (511) 41 usługi w zakresie organizowania i prowadzenia konkursów, gal, spotkań dotyczących transportu kolejowego, publikowanie broszur, czasopism (w tym internetowych), prac naukowych,
materiałów edukacyjnych, publikacji multimedialnych, pisanie
tekstów (inne niż reklamowe) związanych z popularyzacją wiedzy
o transporcie kolejowym, usługi w zakresie edukacji i nauczania (system pozaszkolny) w obszarze transportu kolejowego.
(111) 334173
(220) 2020 05 12
(210) 513412
(151) 2020 11 12
(441) 2020 07 27
(732) CZUBOWICZ MARCIN STANISŁAW, Zielonki (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MCC MC Control

(540)

(591) niebieski, czarny, biały
(531) 27.05.01, 27.05.05, 27.05.17, 27.05.19, 27.05.25, 29.01.13
(510), (511) 6 armatura metalowa do przewodów do sprężonego powietrza, aluminium, drzwi metalowe, konstrukcje stalowe dla budownictwa, okna metalowe, wsporniki metalowe dla budownictwa, złącza
rur metalowe, zamki inne niż elektryczne metalowe, zamki obrotowe
do okien metalowe, konstrukcje metalowe, zawiasy metalowe, zawiasy
drzwiowe metalowe, metalowe prowadnice do ram okiennych, metalowe urządzenia zamykające do drzwi, prowadnice metalowe, pojemniki
do sprężonego gazu lub skroplonego powietrza metalowe, przewody
metalowe do instalacji wentylacyjnej i klimatyzacyjnej, metalowe klucze, materiały konstrukcyjne metalowe, kraty metalowe, szkieletowe
rusztowania metalowe, prefabrykowane aluminiowe ramy rusztowań,
prefabrykowane rusztowania metalowe, konstrukcje metalowe, rolety
zewnętrzne metalowe, metalowe kratownice przestrzenne, platformy
prefabrykowane metalowe, słupy metalowe, ciągnione i polerowane
pręty metalowe, łuszczone pręty metalowe, 37 budowa stalowych
wyrobów, budownictwo, usługi doradztwa budowlanego, informacja
o naprawach, izolowanie budynków, budowa i naprawa magazynów,
konsultacje budowlane, montaż rusztowań, montaż drzwi i okien,
nadzór budowlany, malowanie, lakierowanie, prace konstrukcyjne,
przygotowywanie terenu pod budowę, rozbiórka budynków, usługi
inspekcji budowlanej, usługi generalnych wykonawców budowlanych,
usługi nadzoru budowlanego w zakresie projektów budowlanych,
usługi w zakresie instalacji elektrycznych, usługi w zakresie konstrukcji
hydraulicznych, usługi w zakresie zabezpieczania przed wilgocią budynków w trakcie budowy, usługi zarządzania budową, zabezpieczanie
przed ogniem w czasie budowy, zakładanie mostowych złącz kompensacyjnych, zapobieganie osiadaniu budynków i poprawki w tym zakresie, zarządzanie projektami budowlanymi, zbrojenie budynków, usługi
instalacyjne w zakresie rusztowań budowlanych, platform roboczych
i budowlanych, instalacja materiałów izolacyjnych, instalowanie oraz
naprawa urządzeń klimatyzacyjnych, instalowanie i naprawa urządzeń
elektrycznych, instalowanie gotowych elementów konstrukcyjnych, instalacja systemów inżynierii środowiska, eliminacja zakłóceń w instalacjach elektrycznych, montaż instalacji na placach budowy, montaż i naprawa instalacji grzewczych, montaż i naprawa instalacji alarmowych
przeciwpożarowych, konserwacja i naprawa budynków, naprawa zamków, układanie kabli, czyszczenie budynków od zewnątrz, czyszczenie
budynków od wewnątrz, zabezpieczanie przed korozją, usługi elektryków, 42 kontrola jakości, opracowywanie projektów technicznych,
badania techniczne, badania w dziedzinie budownictwa, miernictwo,
pomiary, certyfikacja w kontroli jakości, projektowanie budowlane,
nadzór i inspekcja techniczna, testowanie materiałów, badania w zakresie ochrony środowiska naturalnego, usługi konsultacyjne dotyczące
architektury, usługi doradcze w dziedzinie technologii, usługi architektoniczne, usługi konsultacyjne dotyczące architektury, usługi pomiaru
przepływu powietrza, oceny techniczne związane z projektowaniem,
projektowanie działań zaradczych w celu usunięcia wad w konstrukcjach, projektowanie systemów elektronicznych, projektowanie systemów elektrycznych, projektowanie systemów inżynierii budowlanej,
usługi w zakresie projektowania budynków.
(111) 334174
(220) 2020 05 15
(210) 513497
(151) 2020 11 30
(441) 2020 08 10
(732)	AMBROSZCZYK DARIUSZ KINO TATRY, Łódź (PL)
(540) (znak słowny)
(540) KINO TATRY
(510), (511) 41 usługi kinowe, usługi pokazów filmowych, organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie kongresów, organizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie
i prowadzenie sympozjów, organizowanie widowisk [impresariat],
organizowanie wystaw w celach kulturalnych lub edukacyjnych, wypożyczanie filmów kinowych.
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(111) 334175
(220) 2019 10 14
(151) 2020 10 09
(441) 2020 03 23
(732) CIAŚ MIKOŁAJ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KRUK VODKA MANUFAKTUROWA
(540)
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(210) 505591

(591) czarny, granatowy, brązowy, szary
(531) 03.07.12, 03.07.25, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 33 wódki.
(111) 334176
(220) 2019 10 14
(210) 505596
(151) 2020 10 09
(441) 2020 02 10
(732) BONAFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków (PL)
(540) (znak słowny)
(540) BONA-GLUKAN
(510), (511) 5 substancje dietetyczne do celów leczniczych, produkty
farmaceutyczne.
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i kupowanie w sklepie i hurtowni z artykułami spożywczymi, przemysłowymi i związanymi z procesem produkcji żywności, procesem
produkcji: kosmetyków, odzieży, toreb, plecaków, pasków, artykułów
dla dzieci i niemowląt, materiałów budowlanych, mebli, produktów
związanych z ochroną środowiska, 42 nadawanie znaków jakości,
wydawanie certyfikatów, prace badawczo-rozwojowe w zakresie
produkcji żywności, suplementów diety, paraleków, kosmetyków,
artykułów toaletowych, odzieży, artykułów do noszenia towarów,
artykułów dla niemowląt i dzieci, pasków, materiałów budowlanych,
mebli, artykułów wyposażenia wnętrz, prowadzenie badań laboratoryjnych żywności i materiałów związanych z jej przetwórstwem,
produkcją i konfekcjonowaniem, badania i analizy: chemiczne, biologiczne, bakteriologiczne, techniczne, ekspertyzy związane z certyfikacją, sporządzanie raportów dotyczących technologii związanych
z żywnością w tym ekologiczną oraz ochroną środowiska, testowanie
materiałów, usługi w zakresie: certyfikacji i standaryzacji oraz kontroli jakości rolniczej produkcji w tym ekologicznej oraz wytwarzanej
żywności i wyrobów przemysłowych, 45 opinie prawne.

(111) 334180
(220) 2019 10 14
(210) 505639
(151) 2020 10 09
(441) 2020 03 02
(732) BIOCERT MAŁOPOLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) VEGAN WWW.BIOCERT.PL CERTYFIKACJA
(540)

(111) 334177
(220) 2019 10 14
(210) 505598
(151) 2020 10 09
(441) 2020 02 10
(732) BONAFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków (PL)
(540) (znak słowny)
(540) BONA-FLOR
(510), (511) 5 substancje dietetyczne do celów leczniczych, produkty
farmaceutyczne.

(111) 334179
(220) 2019 10 16
(210) 505640
(151) 2020 10 09
(441) 2020 03 02
(732) BIOCERT MAŁOPOLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) VEGAN WWW.BIOCERT.PL CERTYFIKACJA
(540)

(591) zielony, biały
(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.01.01, 26.01.15, 26.01.18, 05.03.14, 26.02.03
(510), (511) 35 doradztwo w zakresie organizowania oraz prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, usługi reklamowe,
organizacja targów, wystaw i konkursów, badanie opinii publicznej,
promocja sprzedaży, promocja jakości, tworzenie baz danych w tym
komputerowych, udostępnianie informacji zgromadzonych w bazach danych, zgromadzenie na rzecz osób trzecich towarów i usług
z nimi związanych pozwalające nabywcy na ich swobodne oglądanie
i kupowanie w sklepie i hurtowni z artykułami spożywczymi, przemysłowymi i związanymi z procesem produkcji żywności, procesem
produkcji: kosmetyków, odzieży, toreb, plecaków, pasków, artykułów
dla dzieci i niemowląt, materiałów budowlanych, mebli, produktów
związanych z ochroną środowiska, 42 nadawanie znaków jakości,
wydawanie certyfikatów, prace badawczo-rozwojowe w zakresie
produkcji żywności, suplementów diety, paraleków, kosmetyków,
artykułów toaletowych, odzieży, artykułów do noszenia towarów,
artykułów dla niemowląt i dzieci, pasków, materiałów budowlanych,
mebli, artykułów wyposażenia wnętrz, prowadzenie badań laboratoryjnych żywności i materiałów związanych z jej przetwórstwem,
produkcją i konfekcjonowaniem, badania i analizy: chemiczne, biologiczne, bakteriologiczne, techniczne, ekspertyzy związane z certyfikacją, sporządzanie raportów dotyczących technologii związanych
z żywnością w tym ekologiczną oraz ochroną środowiska, testowanie
materiałów, usługi w zakresie: certyfikacji i standaryzacji oraz kontroli jakości rolniczej produkcji w tym ekologicznej oraz wytwarzanej
żywności i wyrobów przemysłowych, 45 opinie prawne.

(591) biały, zielony
(531) 05.03.14, 26.01.01, 26.01.15, 26.01.18, 26.02.03, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 doradztwo w zakresie organizowania oraz prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, usługi reklamowe,
organizacja targów, wystaw i konkursów, badanie opinii publicznej,
promocja sprzedaży, promocja jakości, tworzenie baz danych w tym
komputerowych, udostępnianie informacji zgromadzonych w bazach danych, zgromadzenie na rzecz osób trzecich towarów i usług
z nimi związanych pozwalające nabywcy na ich swobodne oglądanie

(111) 334181
(220) 2019 10 15
(210) 505641
(151) 2020 10 09
(441) 2020 03 02
(732) JNT GROUP SPÓŁKA AKCYJNA SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Dobroń (PL)
(540) (znak słowny)
(540) MĘSKA RZECZ
(510), (511) 33 napoje alkoholowe, w tym wina gronowe, wina owocowe, wyroby winiarskie, napoje alkoholowe smakowe i aroma-

(111) 334178
(220) 2019 10 14
(210) 505599
(151) 2020 10 09
(441) 2020 02 10
(732) BONAFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków (PL)
(540) (znak słowny)
(540) BONA-HAIR
(510), (511) 5 substancje dietetyczne do celów leczniczych, produkty
farmaceutyczne.
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tyzowane, cydry, napoje alkoholowe musujące, nalewki, koktajle,
aperitify, wódki, brandy, napoje alkoholowe destylowane, wyroby
spirytusowe, 35 reklama, usługi reklamowe i promocyjne, promowanie towarów i usług za pośrednictwem rozrywki online i poprzez
udostępnianie treści multimedialnych za pośrednictwem Internetu
i innych sieci komunikacji, badanie rynku i sondaże opinii, organizowanie wystaw i targów w celach handlowych i reklamowych,
zarządzanie i administrowanie działalności handlowej, pomoc
w prowadzeniu i zarządzaniu działalnością handlową, budowanie
sieci sprzedaży hurtowej i detalicznej, zgrupowanie na rzecz osób
trzecich napojów alkoholowych, napojów bezalkoholowych, piwa,
butelek i pojemników ze szkła i tworzyw sztucznych na artykuły spożywcze, kieliszków, szklanek i kufli, pozwalające nabywcy wygodnie je oglądać i kupować w hurtowni lub w sklepie bądź z katalogu
względnie za pośrednictwem systemu telezakupów albo na stronie
internetowej wykorzystując zamówienie korespondencyjne lub używając środków telekomunikacji, dystrybucja i rozpowszechnianie
materiałów reklamowych i promocyjnych, dystrybucja produktów
do celów reklamowych, rozpowszechnianie materiałów w zakresie
reklamy, marketingu i publicity, rozprowadzanie próbek dla celów
reklamowych.

(111) 334182
(220) 2019 10 15
(210) 505647
(151) 2020 10 12
(441) 2020 03 09
(732) BIOCERT MAŁOPOLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) VEGETARIAN WWW.BIOCERT.PL CERTYFIKACJA
(540)

(591) biały, zielony
(531) 05.03.14, 26.01.01, 26.01.15, 26.01.18, 26.02.03, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 doradztwo w zakresie organizowania oraz prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, usługi reklamowe,
organizacja targów, wystaw i konkursów, badanie opinii publicznej,
promocja sprzedaży, promocja jakości, tworzenie baz danych w tym
komputerowych, udostępnianie informacji zgromadzonych w bazach danych, zgromadzenie na rzecz osób trzecich towarów i usług
z nimi związanych pozwalające nabywcy na ich swobodne oglądanie
i kupowanie w sklepie i hurtowni z artykułami spożywczymi, przemysłowymi i związanymi z procesem produkcji żywności, procesem
produkcji: kosmetyków, odzieży, toreb, plecaków, pasków, artykułów
dla dzieci i niemowląt, materiałów budowlanych, mebli, produktów
związanych z ochroną środowiska, 42 nadawanie znaków jakości,
wydawanie certyfikatów, prace badawczo-rozwojowe w zakresie
produkcji żywności, suplementów diety, paraleków, kosmetyków,
artykułów toaletowych, odzieży, artykułów do noszenia towarów,
artykułów dla niemowląt i dzieci, pasków, materiałów budowlanych,
mebli, artykułów wyposażenia wnętrz, prowadzenie badań laboratoryjnych żywności i materiałów związanych z jej przetwórstwem,
produkcją i konfekcjonowaniem, badania i analizy: chemiczne, biologiczne, bakteriologiczne, techniczne, ekspertyzy związane z certyfikacją, sporządzanie raportów dotyczących technologii związanych
z żywnością w tym ekologiczną oraz ochroną środowiska, testowanie
materiałów, usługi w zakresie: certyfikacji i standaryzacji oraz kontroli jakości rolniczej produkcji w tym ekologicznej oraz wytwarzanej
żywności i wyrobów przemysłowych, 45 opinie prawne.
(111) 334183
(220) 2019 10 15
(210) 505648
(151) 2020 10 09
(441) 2020 03 02
(732) BIOCERT MAŁOPOLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) VEGETARIAN WWW.BIOCERT.PL CERTYFIKACJA

(540)

(591) biały, zielony
(531) 05.03.14, 26.01.01, 26.01.15, 26.01.18, 26.02.03, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 doradztwo w zakresie organizowania oraz prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, usługi reklamowe,
organizacja targów, wystaw i konkursów, badanie opinii publicznej,
promocja sprzedaży, promocja jakości, tworzenie baz danych w tym
komputerowych, udostępnianie informacji zgromadzonych w bazach danych, zgromadzenie na rzecz osób trzecich towarów i usług
z nimi związanych pozwalające nabywcy na ich swobodne oglądanie
i kupowanie w sklepie i hurtowni z artykułami spożywczymi, przemysłowymi i związanymi z procesem produkcji żywności, procesem
produkcji: kosmetyków, odzieży, toreb, plecaków, pasków, artykułów
dla dzieci i niemowląt, materiałów budowlanych, mebli, produktów
związanych z ochroną środowiska, 42 nadawanie znaków jakości,
wydawanie certyfikatów, prace badawczo-rozwojowe w zakresie
produkcji żywności, suplementów diety, paraleków, kosmetyków,
artykułów toaletowych, odzieży, artykułów do noszenia towarów,
artykułów dla niemowląt i dzieci, pasków, materiałów budowlanych,
mebli, artykułów wyposażenia wnętrz, prowadzenie badań laboratoryjnych żywności i materiałów związanych z jej przetwórstwem,
produkcją i konfekcjonowaniem, badania i analizy: chemiczne, biologiczne, bakteriologiczne, techniczne, ekspertyzy związane z certyfikacją, sporządzanie raportów dotyczących technologii związanych
z żywnością w tym ekologiczną oraz ochroną środowiska, testowanie
materiałów, usługi w zakresie: certyfikacji i standaryzacji oraz kontroli jakości rolniczej produkcji w tym ekologicznej oraz wytwarzanej
żywności i wyrobów przemysłowych, 45 opinie prawne.
(111) 334184
(220) 2019 10 15
(210) 505649
(151) 2020 10 14
(441) 2019 12 16
(732)	ALMIG KOMPRESSOREN POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	AG KOMPRESSOREN
(540)

(591) niebieski, czarny
(531) 26.04.02, 26.04.04, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 7 sprężarki i kompresory powietrza, sprężarki i kompresory powietrza śrubowe, tłokowe, wysokociśnieniowe, turbosprężarki,
zbiorniki ciśnieniowe sprężonego powietrza, separatory cyklonowe,
separatory kondensatu, filtry powietrza zawarte w tej klasie, odpylacze powietrza, części i akcesoria do wyżej wymienionych towarów
zawarte w tej klasie, 11 osuszacze sprężonego powietrza, zbiorniki
ciśnieniowe wody, filtry powietrza zawarte w tej klasie, separatory do oczyszczania powietrza i gazu, elektrostatyczne odpylacze
do oczyszczania powietrza, części i akcesoria do wyżej wymienionych towarów zawarte w tej klasie, 37 usługi naprawy, serwisu, konserwacji i wynajmu sprężarek i kompresorów powietrza, urządzeń
do osuszania, filtracji i odpylania powietrza, separatorów powietrza
i gazu oraz części i akcesoriów do wyżej wymienionych towarów, 42
doradztwo techniczne w zakresie urządzeń do wytwarzania sprężonego powietrza i jego uzdatniania, urządzeń do osuszania, oczyszczania, filtracji i odpylania powietrza.
(111) 334185
(220) 2019 10 15
(151) 2020 10 14
(441) 2019 12 16
(732) PAMAPOL SPÓŁKA AKCYJNA, Rusiec (PL)

(210) 505650
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(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KUCHNIA DLA KONESERA
(540)
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gospodarczej, doradztwo w sprawach doboru, rekrutacji i zarządzania personelem, gromadzenie danych, informacje, wyceny i porady
handlowe, nadzór nad działalnością gospodarczą, organizowanie
imprez w celach handlowych i reklamowych, pokazy towarów, usługi
aukcyjne, usługi importowo-eksportowe, usługi w zakresie zamówień
na rzecz osób trzecich, zarządzanie w zakresie zamówień handlowych,
37 instalacja, naprawa i konserwacja systemów bezpieczeństwa, systemów bramek antykradzieżowych, liczników klienta, systemów telewizji dozorowanej CCTV, systemów ochrony obwodowej.

(591) brązowy, beżowy
(531) 11.01.01, 11.01.05, 27.05.01, 26.04.06, 26.04.12, 26.04.16,
26.04.18, 29.01.12
(510), (511) 29 dżemy, konserwy mięsne, dania gotowe na bazie mięsa, dania gotowe na bazie warzyw, warzywa konserwowe, pasztety.

(111) 334189
(220) 2019 10 16
(210) 505688
(151) 2020 10 13
(441) 2020 06 08
(732) MUNDIVIE E. BOĆKO SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kraków (PL)
(540) (znak słowny)
(540) MUNDIVIE
(510), (511) 33 napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa), drinki alkoholowe, wódki, likiery, koniaki, brandy.

(111) 334186
(220) 2019 10 15
(210) 505662
(151) 2020 10 09
(441) 2020 02 10
(732)	EURO-TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Mega Creative
(540)

(111) 334190
(220) 2019 10 16
(151) 2020 10 09
(441) 2020 01 13
(732)	EASTWORKS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	EASTWORKS
(540)

(591) czerwony, czarny, biały
(531) 26.01.02, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 16 artykuły papiernicze, szkolne, biurowe, grafiki, obrazy, fotografie, ramki do fotografii, ciastolina, modelina, plastelina,
pędzle, karty pocztowe, ręczniki papierowe, naklejki, obrusy i serwety papierowe, szablony, papier toaletowy, wzory do lakowania,
malowania, haftowania, wycinania, albumy, atlasy, mapy, 18 aktówki, dyplomatki, torby, torby i szelki do noszenia dzieci, kagańce, etui
na klucze, pasy i paski ubraniowe, plecaki, portfele, portmonetki,
rzemienie, sakiewki, smycze, teczki, walizy, kufry, pudła, saszetki, parasole objęte tylko klasą 18, 28 gry, zabawki, artykuły gimnastyczne
i sportowe, sprzęt wędkarski, ozdoby choinkowe.
(111) 334187
(220) 2019 10 15
(151) 2020 10 15
(441) 2019 12 23
(732) BIOVENE COSMETICS, S.L., Barcelona (ES)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BIOVÈNE BARCELONA
(540)

(210) 505673

(210) 505689

(591) szary, pomarańczowy
(531) 27.05.01, 27.05.03, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi sprzedaży: systemów bezpieczeństwa, systemów bramek antykradzieżowych, liczników klienta, systemów
telewizji dozorowanej CCTV, systemów ochrony obwodowej, oraz
akcesoriów i części zamiennych do tego rodzaju systemów, administrowanie działalnością gospodarczą i sprzedażą, doradztwo dotyczące działalności gospodarczej, doradztwo w sprawach doboru, rekrutacji i zarządzania personelem, gromadzenie danych, informacje,
wyceny i porady handlowe, nadzór nad działalnością gospodarczą,
organizowanie imprez w celach handlowych i reklamowych, pokazy towarów, usługi aukcyjne, usługi importowo-eksportowe, usługi
w zakresie zamówień na rzecz osób trzecich, zarządzanie w zakresie zamówień handlowych, 37 instalacja, naprawa i konserwacja
systemów bezpieczeństwa, systemów bramek antykradzieżowych,
liczników klienta, systemów telewizji dozorowanej CCTV, systemów
ochrony obwodowej.
(111) 334191
(220) 2019 10 16
(151) 2020 10 12
(441) 2020 03 02
(732) MUNDIVIE SPÓŁKA AKCYJNA, Jasienica (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	NA PRZEŁĘCZY
(540)

(210) 505692

(591) biały, różowy
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 kosmetyki, 5 szampony lecznicze.
(111) 334188
(220) 2019 10 16
(210) 505687
(151) 2020 10 12
(441) 2019 12 23
(732)	EASTWORKS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540)	EASTWORKS
(510), (511) 35 sprzedaż: systemów bezpieczeństwa, systemów bramek antykradzieżowych, liczników klienta, systemów telewizji dozorowanej CCTV, systemów ochrony obwodowej, oraz akcesoriów
i części zamiennych do tego rodzaju systemów, administrowanie działalnością gospodarczą i sprzedażą, doradztwo dotyczące działalności

(531) 27.05.01, 07.01.09, 26.01.02, 26.01.03, 26.01.16
(510), (511) 33 napoje alkoholowe, wyroby alkoholowe, drinki alkoholowe, wódki, likiery, koniaki, brandy.
(111) 334192
(220) 2019 10 16
(151) 2020 10 12
(441) 2020 03 02
(732) MUNDIVIE SPÓŁKA AKCYJNA, Jasienica (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	NA PRZELACZY

(210) 505695
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(540)

(531) 07.01.09, 26.01.02, 26.01.03, 26.01.16, 27.05.01
(510), (511) 33 napoje alkoholowe, wyroby alkoholowe, drinki alkoholowe, wódki, likiery, koniaki, brandy.
(111) 334193
(220) 2019 07 30
(210) 502901
(151) 2020 10 09
(441) 2020 01 27
(732)	ŁUKASZEWICZ EDWARD, Teresin (PL)
(540) (znak słowny)
(540) aned
(510), (511) 1 produkty chemiczne przeznaczone dla przemysłu, prac
badawczych, żywice syntetyczne w stanie surowym, tworzywa sztuczne w stanie surowym, środki do gaszenia ognia, preparaty do hartowania i lutowania metali, produkty chemiczne do konserwowania żywności, substancje garbujące, kleje (spoiwa) przeznaczone dla przemysłu,
materiały syntetyczne do wchłaniania oleju, katalizatory wulkanizacyjne, płyny do usuwania siarczanów z akumulatorów, roztwory zapobiegające tworzeniu się piany w akumulatorach, octan glinu, octan celulozy w stanie surowym, octany, bezwodnik kwasu octowego, aceton,
acetylen, czterochlorek acetylenu, kwasy, mieszaniny chemiczne kwasoodporne, preparaty uszlachetniające do produkcji stali, żywice akrylowe w stanie surowym, aktyn, dodatki chemiczne do iłowych płuczek
wiertniczych, dodatki chemiczne do paliw silnikowych, dodatki chemiczne do olejów, dodatki detergentowe do benzyny, klejące materiały
do bandaży chirurgicznych, kleje do płytek ceramicznych, środki
do zmiękczania wody, guma tragakantowa, osłabiacze fotograficzne,
agar, środki do chłodzenia silników w pojazdach, spoiwa do betonu, albuminy/białka zwierzęce lub roślinne, jako surowy materiał, białko słodowe, białko jodowane, alkaliczne związki żrące, alkalia lotne do celów
przemysłowych, jodki alkaliczne do celów przemysłowych, sole metali
alkalicznych, alkalia, alkaloidy, alkohol, alkohol etylowy, aldehydy, kwasy alginowe do celów przemysłowych, wodorosty jako nawóz, preparaty chemiczne do konserwowania artykułów spożywczych, glin, ałun
glinowy, wodorotlenek glinowy, krzemian glinu, chlorek aluminium,
jodek glinu, ałun, ameryk, skrobia do celów przemysłowych, klej
ze skrobi, inny niż do celów papierniczych lub do użytku domowego,
sól amonowa, sole amonowe, amoniak, amonowy aldehyd, ałun amonowy, sole amonowe, octan amylu, alkohol amylowy, preparaty chemiczne do analiz laboratoryjnych inne niż do celów medycznych lub
weterynaryjnych, amoniak bezwodny, bezwodnik tytanu do celów
przemysłowych, preparaty z węgla pochodzenia zwierzęcego, białko
zwierzęce jako surowiec, kwas antranilowy, preparaty zapobiegające
tworzeniu się osadów, antydetonatory do silników spalinowych, substancje zapobiegające zamarzaniu, antymon, siarczek antymonu, apretura, guma arabska, preparaty do oklejania drzew stosowane w sadownictwie, azotan srebrowy, roztwory do posrebrzania, gliniec, keramzyt
do uprawy hydroponicznej jako podłoże, argon, arsenian ołowiu, arsen,
kwas arsenowy, astat, preparaty do zmiękczania mięsa do celów przemysłowych, azotany, azot, kwas azotowy, preparaty bakteryjne do celów innych niż medyczne lub weterynaryjne, preparaty bakteriologiczne do celów innych niż medyczne lub weterynaryjne, preparaty
bakteriologiczne do octowania, kąpiele galwaniczne, baryt, bar, związki baru, siarczan baru, preparaty zapobiegające powstawaniu oczek
w pończochach, zasady-preparaty chemiczne, balsam gurjunowy
do produkcji pokostów, boksyt, bentonit, glina bentonitowa, kwasy
benzenopochodne, pochodne benzenu, toluen, kwas benzoesowy,
metylobenzol, berkel), środki chemiczne do napowietrzania betonu,
środki do konserwacji betonu, z wyjątkiem farb i olejów, wodorowęglan sodowy do celów chemicznych, dwuchlorek cyny, dwuchromian
potasu, dwuchromian sodu, katalizatory biochemiczne, potasowy
szczawian, dwutlenek manganu, bizmut, azotan bizmutu do celów chemicznych, woski do czyszczenia, chemikalia do odbarwiania tłuszczów,
środki do wybielania olejów, preparaty do wybielania materiałów organicznych, drewno garbnikowe, boraks, kwas borowy do celów przemysłowych, iłowe płuczki wiertnicze, preparaty do lutowania, środki
do konserwacji cegieł z wyjątkiem farb i olejów, brom do celów che-

micznych, środki zapobiegające kondensacji pary, karbid, sole wapienne, kaliforn, kamfora do celów przemysłowych, preparaty do konserwacji kauczuku, węglany, węgiel, hydraty węgla, siarczek węgla,
czterochlorometan węgla, kwas węglowy, węgliki, kazeina do celów
przemysłowych, lutet, katalizatory chemiczne, substancje żrące do celów przemysłowych, celuloza, pochodne chemiczne celulozy, estry celulozy do celów przemysłowych, eter celulozy do celów przemysłowych, spoiwa, centurium, mieszanki do produkcji ceramiki technicznej,
uformowane materiały ceramiczne przeznaczone do filtrowania, cer,
cez, ketony, substancje do naprawy dętek, węgiel aktywny, węgiel pochodzenia zwierzęcego, węgiel kostny, węgiel z krwi zwierzęcej, węgiel
do filtrów, preparaty do oszczędzania węgla, octan wapnia, węglan
wapnia, chlorek wapnia, środki chemiczne do czyszczenia kominów,
preparaty chemiczne do celów naukowych inne niż do celów leczniczych lub weterynaryjnych, substancje chemiczne ułatwiające wytwarzanie stopów metali, produkty chemiczne przeznaczone dla przemysłu, chlorany, chlor, chlorowodorki, kwas chlorowodorowy, chlorki,
kwas cholowy, chromiany, chrom, kwas chromowy, kwas chromowy,
preparaty do nadawania nieprzepuszczalności cementowi, z wyjątkiem farb, środki do konserwacji cementu, z wyjątkiem farb i olejów,
spoiwa do naprawy stłuczonych przedmiotów jako substancje klejące,
kwas cytrynowy do celów przemysłowych, kleje do celów przemysłowych, kleje jako apretura, kleje do afiszów, kleje do celów przemysłowych, kleje do tapet, kolodium, utleniacze jako dodatki chemiczne
do paliwa silnikowego, preparaty do oszczędzania paliwa, mieszanka
ceramiczna do spiekania [ziarnista I sypka], preparaty chemiczne
do kondensacji, bejce garbarskie, środki do konserwacji piwa, preparaty do konserwacji murów, z wyjątkiem farb i olejów, środki do konserwacji dachówek, z wyjątkiem farb i olejów, preparaty do zmiękczania
skór, środki chemiczne ożywiające kolor do celów przemysłowych, produkty chemiczne do przygotowywania barwników, wodorowinian potasowy do celów chemicznych, wodorowinian potasowy do celów
przemysłowych, kreozot do celów chemicznych, aldehyd krotonowy,
preparaty kriogeniczne, krypton, kleje do skóry, środki chemiczne
do nadawania nieprzepuszczalności skórze wyprawionej, środki chemiczne do impregnacji skóry wyprawionej, środki chemiczne do odświeżania skóry wyprawionej, preparaty do wyprawiania skóry, preparaty przyspieszające gotowanie do celów przemysłowych, cymen,
środki chemiczne do usuwania nagaru z silników, środki do odklejania-środki chemiczne do rozpuszczania skrobi, odbarwiacze do celów
przemysłowych, preparaty do odklejania, preparaty do odtłuszczania
stosowane w procesach produkcyjnych, preparaty ułatwiające wyjmowanie z formy, środki do matowienia, dehydranty do celów przemysłowych, preparaty do usuwania kamienia kotłowego, preparaty do usuwania osadu inne niż stosowane w gospodarstwie domowym,
detergenty stosowane w procesach produkcyjnych, dekstrynowe kleje,
diastaza do celów przemysłowych, tworzywa sztuczne w postaci dyspersji, rozpuszczalniki do lakierów, dolomit do celów przemysłowych,
preparaty do hartowanie metali, dysproz, zakwaszone roztwory do ładowania baterii, morska woda do celów przemysłowych, woda destylowana, ciężka woda, woda utleniona, wody potasowe, wymienniki jonowe [produkty chemiczne], preparaty do matowienia emalii, produkty
chemiczne do produkcji emalii, z wyjątkiem farb, środki chemiczne
do matowienia lakierów, środki do zmiękczania do celów przemysłowych, emulgatory, emulsje fotograficzne, preparaty do klejenia, enzymy do celów przemysłowych, żywice epoksydowe w stanie surowym,
erb, spirytus drzewny, roztwory solne, ocet spirytusowy, estry, etan,
etery, eter etylowy, preparaty chemiczne do zapobiegania powstawaniu plam na tkaninach, europ, środki gaśnicze, mączki do celów przemysłowych, sole z zawartością żelaza, enzymy do celów chemicznych,
enzymy mlekowe do celów przemysłowych, żelazo-cyjanki, składniki
do gwintowania, materiały filtrujące: materiały filtrujące-tworzywa
sztuczne w stanie surowym, mineralny materiał filtracyjny, materiały
filtrujące-substancje roślinne, kwiat siarczany do celów chemicznych,
flokulanty, produkty do fluatyzacji, płyn magnetyczny do celów przemysłowych, płyny wspomagające do materiałów ściernych, płyny
do układu kierowniczego ze wspomaganiem, płyny do napędu automatycznego, fluor, związki fluoru, kwas fluorowodorowy, topniki do lutowania, topniki do spawania, odlewnicze elementy do formowania,
kwas mrówkowy, aldehyd mrówkowy do celów chemicznych, preparaty folerskie dla przemysłu włókienniczego, materiały do spilśniania tkanin, frans, gadolin, galusan bizmutu zasadowy, kwas galusowy do wytwarzania atramentu, gal, kwas taninowy, produkty do galwanizacji,
gambir, preparaty do oczyszczania gazu, gaz rozpylający do aerozoli,
gaz ochronny stosowany przy spawaniu, gazy zestalone do celów prze-
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mysłowych, żelatyna do celów przemysłowych, elektroforetyczne żele,
inne niż do użytku medycznego lub weterynaryjnego, pochłaniacze-substancje aktywne, szkliwo ceramiczne, suchy lód, lepy na ptaki-substancje klejące, glukoza do celów przemysłowych, glikozydy, gluten
do celów przemysłowych, gluten nie do użytku biurowego lub domowego, glicerydy, gliceryna do celów przemysłowych, glikol, eter glikolowy, materiały do klejenia gumy, inne niż do użytku biurowego lub domowego, środki do dysocjacji tłuszczów, grafit do celów przemysłowych,
kwasy tłuszczowe, guano jako nawóz, hel, holm, środki do usuwania
olejów, środki do dysocjacji olejów, wodziany, hydraty, hydrazyna, preparaty przeciwwilgociowe stosowane w murarstwie, z wyjątkiem farb,
wodór, podchloryn sodu, tiosiarczany, klej rybi inny niż do papieru lub
do użytku domowego lub do środków spożywczych, materiały ognioodporne, jod do celów chemicznych, sole jodu, kwas jodowy, jodki
do celów przemysłowych, izotopy do celów przemysłowych, kainit, kaolin, okrzemkowa ziemia, kwas mlekowy, enzymy mlekowe do celów
chemicznych, laktoza do celów przemysłowych, laktoza, lantan, lecytyna do celów przemysłowych, lecytyna, preparaty zapobiegające matowieniu soczewki, spoiwa odlewnicze, płyny do obwodów hydraulicznych, płyny hamulcowe, tlenek litu, lit, węglan magnezowy, magnezyt,
chlorek magnezu, manganian, kora mangrowa do celów przemysłowych, olejowe spoiwa-kity, lepiki, kity szklarskie, szpachlówki samochodowe do naprawy karoserii, mastyks do wypełniania wgłębień
w drzewach, kleje do obuwia, mastyksy do skór, mastyksy do opon,
preparaty do matowienia szkła, tworzywa sztuczne w stanie surowym,
rtęć, sole rtęci, metaloidy, metale ziem alkalicznych, metale alkaliczne,
preparaty do odzysku metali, metale ziem rzadkich, metan, eter metylowy, środki chemiczne stosowane do ochrony przeciw pleśni, kwasy
mineralne, utrwalacze barwników do metali, preparaty zapobiegające
wrzeniu do preparatów schładzających silniki, naftalen, neodym, neon,
neptun, neutralizatory gazów toksycznych, kostny węgiel, sadza do celów przemysłowych, sadza piecowa do celów przemysłowych, galas,
kwas oleinowy, oliwin, preparaty do matowienie emalii lub szkła, szczawiany, kwas szczawiowy, trójtlenek antymonu, tlenek chromowy, tlenek kobaltu do celów przemysłowych, tlenek rtęci, tlenek ołowiu, tlen,
chlorek palladu, papier białkowany, papier barytowy, papier odczynnikowy, inny niż do celów medycznych i weterynaryjnych, papier lakmusowy, papier nitrowany, preparaty do usuwania tapet, masa celulozowa, miazga drzewna, pektyna do celów przemysłowych, pektyna
do celów fotograficznych, nadboran sodowy, nadwęglany, nadchlorany, nadsiarczany, kwas nadsiarkowy, środki do usuwania nafty, fenol
do celów przemysłowych, fosfatydy, fosfor, kwas ortofosforowy, środki
chemiczne dla fotografii, kwas pikrynowy, plastyfikatory, plastizole,
octan ołowiowy, pluton, substancje do naprawy dętek, mąka ziemniaczana do celów przemysłowych, potaż, potas, prazeodym, promet, protaktyn, podtlenek azotu, prusydki, preparaty do uzdatniania wody, preparaty chemiczne oczyszczające oleje, kwas pirogalusowy, wierzbowiec
do celów przemysłowych, produkty chemiczne do czyszczenia grzejników, chemiczne odczynniki, inne niż do celów medycznych lub weterynaryjnych, preparaty chłodnicze, aktywatory chemiczne do kauczuku,
aktywatory chemiczne do papieru, żywice sztuczne w stanie surowym,
syntetyczne żywice w stanie surowym, ren, rubid, odlewniczy piasek,
sacharyna, kwas salicylowy, saletra, samar, mydła metaliczne do celów
przemysłowych, skand, kwas sebacynowy, sól nieprzetworzona, kwaśny szczawian potasowy, sól kamienna, sól do konserwowania inna niż
do żywności, selen, sole do celów przemysłowych, sole złota, sole metali ziem rzadkich, sole metali szlachetnych do celów przemysłowych,
sole do barwienia metali, sole do ogniw galwanicznych, sole jako preparaty chemiczne, krzemiany, krzem, silikony, sód, preparaty chemiczne do lutowania, kalcynowana soda, soda kaustyczna do celów przemysłowych, soda amoniakalna, soda, siarka, szpat ciężki,
spinel-preparaty chemiczne, preparaty antystatyczne nie do użytku
domowego, kwas stearynowy, stront, sadza do celów przemysłowych,
siarczany, benzosulfimid, kwas sulfonowy, siarczki, kwas siarkawy, kwas
siarkowy, eter siarkowy, talk, tanina, mąka z tapioki do celów przemysłowych, osad winowy nie do celów farmaceutycznych, kwas winowy,
technet, tellur, środki powierzchniowo-czynne, terb, barwniki chemiczne do emalii i szkła, czterochlorki, preparaty nadające wodoodporność
materiałom tekstylnym, preparaty chemiczne do ożywiania tekstyliów,
preparaty chemiczne do impregnacji materiałów tekstylnych, tal, tiokarbanilidy, tor, tul, tytanit, toluen, kwas wolframowy, środki chemiczne
do matowienia szkła, środki zapobiegające matowieniu szkła, preparaty do matowienia szkła, szkło wodne, ocet drzewny, alkohol winny, wiskoza, witriol, preparaty do wulkanizacji, witeryt, ksenon, iterb, itr, dwutlenek cyrkonu, wyroby chemiczne do celów przemysłowych,

123

naukowych, fotograficznych, dla rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa,
żywice syntetyczne w stanie surowym, tworzywa sztuczne w stanie surowym, preparaty do uzdatniania wody, materiały filtracyjne-substancje mineralne i roślinne, środki do gaszenia ognia, preparaty do hartowania i lutowania metali, środki chemiczne do czyszczenia kominów,
produkty do konserwacji i preparaty do nadawania nieprzepuszczalności cementowi z wyjątkiem farb i olejów, materiały ognioodporne, substancje garbujące, kleje przeznaczone dla przemysłu, sól do konserwowania inna niż do żywności, sole do celów przemysłowych, odczynniki
chemiczne inne niż do użytku medycznego lub weterynaryjnego, odbarwiacze do celów przemysłowych, pochłaniacze wilgotności, olejowe spoiwa-kity, lepiki, 2 atramenty jadalne, auramina, balsam kanadyjski, barwniki, barwnik do drewna, barwniki alizarynowe, barwniki
anilinowe, barwniki do obuwia, barwniki w postaci pisaków do odnawiania mebli, annato jako barwnik, indygo jako barwnik, kurkuma jako
barwnik, sadza jako barwnik, szafran jako barwnik, strączyn żółty jako
barwnik, tlenek kobaltu, drewno barwiące, ekstrakt z drewna barwiącego, koloranty, bejce, bejce do drewna, bejce do skóry, emalie, emalie
do malowania, farby i farby mocno rozcieńczone, farba wapienna, farby
aluminiowe, farby bakteriobójcze, farby ceramiczne, farby zawierające
azbest, farby przeciw zanieczyszczeniom, farby ognioodporne, farby
wodne, farby wodne do użytku w sztuce, farby olejne do użytku w sztuce, próbki farb w formie łat stosowane przed malowaniem do przetestowania kolorów do wielokrotnego nakładania, lakiery i pokosty, lakier
asfaltowy, lakier bitumiczny, lakier kopalowy, lakiery do powlekania
brązem, podkłady, powłoki, powłoki antygraffiti, powłoki do drewna,
powłoki do krycia smołowaną tekturą, powłoki zabezpieczające przed
korozją podwozie pojazdów, zaprawy farbiarskie, rozcieńczalniki
do farb, terpentyna, rozcieńczalniki do lakierów, utrwalacze do lakierów, utrwalacze do akwareli, środki wiążące do farb, sykatywy-środki
wysuszające do farb, szelak, szkliwo jako lakiery i farby, sumak do lakierów, glejta ołowiowa, minia ołowiana, mleko wapienne, kartridże z tuszem, napełnione, do drukarek i fotokopiarek, tonery do drukarek i fotokopiarek, wkłady z atramentem jadalnym, pełne, do drukarek, wkłady
z tonerem, pełne, do drukarek i fotokopiarek, tusz do apretur dla skór,
tusz do grawerowania, tusz do znakowania zwierząt, tusze do skór, mieszanki drukarskie jako tusze, gumiguta stosowana w malarstwie, gumożywice, folie metalowe do stosowania w malarstwie, dekorowaniu, drukarstwie i sztuce, metale w proszku do stosowania w malarstwie,
dekorowaniu, drukarstwie i sztuce, proszek glinowy do malowania,
proszki do srebrzenia, sproszkowany brąz do malowania, papier do barwienia jajek wielkanocnych, pigmenty: biel cynkowa, biel ołowiana,
dwutlenek tytanu, emulsje srebrne jako pigmenty, siena naturalna jako
barwnik, preparaty ochronne do metali, preparaty zapobiegające matowieniu metali, preparaty zabezpieczające przed rdzą, oleje przeciwrdzewne, środki zabezpieczające przed rdzą, smary przeciwrdzewne,
preparaty zabezpieczające przed psuciem się drewna, oleje do konserwacji drewna, karbonyl do konserwacji drewna, kreozot do ochrony
drewna, taśmy antykorozyjne, srebrna pasta, tynk wapienny, kalafonia,
karmin koszenilowy jako barwnik, kopal, sandarak, żywice naturalne
w stanie surowym, mastyks jako żywica naturalna, 7 akcesoria mocowane do odkurzaczy do rozpylania perfum oraz środków dezynfekcyjnych, alternatory, awaryjne generatory prądotwórcze, generatory elektryczności, betoniarki, brzeszczoty pił jako części maszyn, diamenty
szklarskie jako części maszyn, długopisy do druku 3d, drukarki 3d,
dziurkarki jako maszyny, elektrody do urządzeń spawalniczych, elektryczne maszyny i urządzenia do polerowania woskiem, elektryczne
mopy parowe, elektryczne otwieracze do puszek, elektryczne przyrządy do wyciągania gwoździ, elektryczne urządzenia do otwierania
drzwi, elektryczne urządzenia do otwierania okien, elektryczne urządzenia do zamykania okien, elektryczne zamknięcia drzwiowe, elektryczne urządzenia do spawania, elektryczne zgrzewarki do tworzyw
sztucznych, etykieciarki, głowice wiertarskie jako części maszyn, hydrauliczne urządzenia do otwierania drzwi, hydrauliczne urządzenia
do otwierania okien, hydrauliczne urządzenia do zamykania okien, hydrauliczne zamknięcia drzwi, instalacje do centralnego odkurzania, instalacje odsysające pył do czyszczenia, kable sterownicze do maszyn
i silników, koła szlifierskie jako części maszyn, koparki jednoczerpakowe
mechaniczne, kosiarki, kosze samowyładowcze mechaniczne, kurki
spustowe, lampy lutownicze na gaz jako maszyny, lance termiczne jako
maszyny, lut-lampy jako palniki do lutowania, łańcuchy do podnośników, łańcuchy napędów, inne niż do pojazdów lądowych, manipulatory
przemysłowe, maszyny do budowy dróg, maszyny do mieszania, maszyny do mycia ciśnieniowego, maszyny do nanoszenia cienkiej warstwy farby, maszyny do obróbki drewna, maszyny do obróbki kamienia,
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maszyny do ostrzenia, maszyny do produkcji bitumu, maszyny do przetwarzania tworzyw sztucznych, maszyny do smołowania, maszyny
do ubijania, maszyny do usuwania odpadków, maszyny do uszczelniania do celów przemysłowych, maszyny do zszywania, maszyny drenarskie, maszyny i urządzenia do czyszczenia elektryczne, maszyny kopiące rowy, maszyny kruszące, maszyny na sprężone powietrze, maszyny
rozpylające, maszyny ssące do celów przemysłowych, mieszalniki, miksery elektryczne, młotki, młoty dźwigniowe, młoty elektryczne, młoty
pneumatyczne, napełniarki, narzędzia ręczne o napędzie innym niż
ręczny, nawijarki mechaniczne do przewodów giętkich, nitownice,
noże jako części maszyn, noże elektryczne, nożyce elektryczne, elektryczne odkurzacze do użytku domowego, handlowego, przemysłowego i komercyjnego, odtłuszczacze jako części maszyn, ostrza jako
części maszyn, pakowarki, palniki gazowe do cięcia, palniki gazowe
do lutowania, paski klinowe do silników, pasy do maszyn, pasy do podnośników, pasy do przenośników, pasy do silników, pasy do prądnic,
piły jako maszyny, piły o napędzie innym niż ręczny, pistolety jako narzędzia na naboje wybuchowe, pistolety dozujące klej, elektryczne, pistolety natryskowe do malowania, pistolety pneumatyczne do wytłaczania masy uszczelniającej, pneumatyczne urządzenia do otwierania
drzwi, pneumatyczne urządzenia do otwierania okien, pneumatyczne
urządzenia do zamykania drzwi, pneumatyczne urządzenia do zamykania okien, podajniki taśmy klejącej, polerki elektryczne, przecinarki,
przecinarki łukowe, przenośniki, przesiewacze żużlu, instalacje do przesiewania, przyrządy do przenoszenia ładunków na poduszkach powietrznych, przyrządy do zasuwania zasłon, sterowane elektrycznie,
roboty przemysłowe, rozdrabniacze do celów przemysłowych, rurowe
przenośniki pneumatyczne, sita, skrobaki do czyszczenia rur, ssawki
do odkurzaczy, stoły do pił, szczotki do odkurzaczy, szczotki elektryczne, śrubokręty elektryczne, śrubokręty silnikowe, śrubokręty zasilane
elektrycznie, taśmy przylepne do kół pasowych, torby do odkurzaczy,
transportery pneumatyczne, ubijaki elektryczne, uchwyty, uchwyty
do ostrzy, uchwyty wiertarskie, ugniatarki mechaniczne, urządzenia
do malowania, urządzenia do polerowania parkietów woskiem, elektryczne urządzenia do podnoszenia i wyciągania, urządzenia podnośnikowe, wciągniki, wyciągi, podnośniki, podnośniki pneumatyczne,
węże do odkurzaczy, wibratory do celów przemysłowych, wiertarki,
wiertarki ręczne elektryczne, wytłaczarki, 8 ręcznie sterowane narzędzia i przyrządy do obróbki materiałów, budowlane, do naprawy i konserwacji, narzędzia i przyrządy ręcznie napędzane stosowane w budownictwie, bijaki jako narzędzia, brzeszczoty do pił jako części
narzędzi ręcznych, czerpaki murarskie, diamenty szklarskie, dłuta: dłuta
gniazdowe, dłuta kamieniarskie, dłuta rzeźbiarskie, dłuta wklęsłe, dłutka do uszczelniania, dobijaki do gwoździ, dziurkacze numerujące,
dziurkacze rewolwerowe, dźwignie, ekspandery, frezy, grzechotki jako
narzędzia ręczne, gwintownice jako narzędzia ręczne, gwintownice
ramkowe pierścieniowe jako narzędzia ręczne, imadła, imadła stołowe,
kątowniki jako narzędzia ręczne, kielnie jako narzędzia ręczne, packi
jako narzędzia ręczne, rajberki jako narzędzia ręczne, klucze jako narzędzia ręczne, kopaczki ręczne, koparki do rowów ręczne, kosiarki ogrodowe ręczne, kosy, kurki, lewarki uruchamiane ręcznie, łomy, łopaty,
maczety, miechy do kominków, mieszadła do mieszania farb, młotki,
młotki awaryjne, młotki do groszkowania, młotki drewniane, młotki
murarskie, młotki nitownicze, moździerze do tłuczenia, napinacze drutu i taśm metalowych, narzędzia do wyciągania gwoździ, narzędzia formierskie, narzędzia ręczne do usuwania izolacji z drutu, narzędzia ręczne o napędzie ręcznym, narzędzia skrawające, narzędzia ścierne,
nitownice, noże: noże ceramiczne, noże do tapet, noże kowalskie, nożyce, nożyczki, obcinaki do rur, obsługiwane ręcznie piły wyrzynarki, obudowy do pił ręcznych, oplatarki, oprawki do rozwiertaków, oprawki
do wierteł, osełki do ostrzenia, oskardy, kilofy, ostrza, ostrza do strugów, ostrza do nożyc, ostrzałki, ośniki, otwieracze do puszek nieelektryczne, paski skórzane do ostrzenia, pasy na narzędzia, pilniki, pilniki
igłowe, pilniczki kartonowe ze szmerglem, pilśniarki, piły jako narzędzia
ręczne, piły kabłąkowe jako narzędzia ręczne, pincety, pistolety jako
narzędzia ręczne: pistolety do uszczelniania jako narzędzia ręczne, pistolety ręczne do wytłaczania masy uszczelniającej, kitu i innych zawiesistych produktów, pompki ręczne, pompy powietrza o napędzie ręcznym, przebijaki, przecinacze, przecinaki, przedłużacze do korb
do gwintowników, przycinarki do rur, przyrządy do cięcia rur, przyrządy
do dekantacji cieczy, przyrządy do ostrzenia, przyrządy tnące, punktaki, rączki do narzędzi ręcznych, rozwiertaki, scyzoryki, sekatory, skrobaki, skrzynki uciosowe, strugi, strugi kątniki, szczypce płaskie, szczypce,
kleszcze, szmerglowe tarcze ścierne, szpachelki dla artystów, szpachle,
szpachle do mieszania farb, szpadle, śrubokręty, nieelektryczne, świdry,

świdry ciesielskie, tarcze szlifierskie jako narzędzia ręczne, tarniki, tarki
ręczne, zacieraki, zacieraczki, tłuczki, toporki, topory ciesielskie, ubijaki
do gruntu, uchwyty do osełek, uchwyty do pił, wiertarki ręczne piersiowe, wiertła, wiertła do drążenia, wybijaki, wyciągarki przewodów, wytłaczarki, zaciski ciesielskie i bednarskie, żelazka ręczne nieelektryczne,
żelazka do wosku, żyletki, 16 arkusze celulozy regenerowanej do owijania, arkusze z wiskozy do zawijania, atrament, atrament korektorski,
dozowniki taśmy przylepnej, folia samoprzylegająca z tworzyw sztucznych, rozciągliwa, do paletyzacji, folia z tworzywa sztucznego do opakowywania, folie z bąbelkami z tworzywa sztucznego do opakowywania, katalogi, materiały szkoleniowe i instruktażowe, prospekty,
publikacje drukowane, kleje, klej rybi do papieru lub do użytku domowego, kleje do materiałów papierniczych lub do użytku domowego,
pasta skrobiowa do celów papierniczych lub do użytku domowego,
korektory w płynie, korektory w taśmie, kreda do pisania, kreda do znakowania, kreda krawiecka, kreda w sprayu, artykuły malarskie, kuwety
malarskie, pędzle, wałki i rolki do malowania ścian, linijki rysownicze,
materiały filtracyjne z papieru, materiały opakowaniowe amortyzujące,
do wyściełania z papieru lub kartonu, maty papierowe, nalepki, naklejki, narzędzia do słojowania i marmurkowania, nawilżacze, nawilżacze
do powierzchni klejących, noże do papieru, ochrona gumowa na palce,
ołówki, papier, papier do zawijania, papier filtracyjny, papier higieniczny, papier parafinowany, papier pergaminowy, papier przebitkowy, papier w arkuszach, papier z miazgi drzewnej, pudełka z papieru lub kartonu, ręczniki papierowe, ręczniki do twarzy papierowe, ręczniki
papierowe do czyszczenia, rolki do taśm barwiących, skrobaki wymazujące biurowe, spinacze do papieru, stemple do pieczętowania, szablony, szablony do wymazywania, sznurek introligatorski, taśma klejąca, taśmy przylepne do celów papierniczych lub do użytku domowego,
taśmy do kodów kreskowych, taśmy elastyczne do użytku biurowego,
tkanina klejąca do materiałów piśmiennych, torby papierowe, torebki
do pakowania [koperty, woreczki] z papieru lub tworzyw sztucznych,
tuby z tektury, worki na śmieci wykonane z papieru lub z tworzyw
sztucznych, wypełnienie z papieru lub kartonu, wyroby przeznaczone
do wymazywania, zakreślacze, zszywacze, zszywki biurowe, 17 akrylowe żywice-półprodukty, arkusze azbestowe, arkusze z wiskozy, inne niż
do pakowania, armatura niemetalowa do przewodów sprężonego powietrza, azbest, azbestowe kurtyny bezpieczeństwa, azbestowe płytki
dachowe, balata, bariery pływające zatrzymujące zanieczyszczenia,
dielektryki [izolatory], dźwiękoszczelne materiały, farby izolacyjne, lakier izolacyjny, fibra wulkanizowana, filament z tworzywa sztucznego
do drukarek 3d, filc izolacyjny, filc azbestowy, folia z celulozy regenerowanej, inna niż do pakowania, folie metalowe izolacyjne, folie przeciwodblaskowe do okien zabarwione, folie z tworzyw sztucznych
nie do pakowania, folie z tworzyw sztucznych do stosowania w rolnictwie, formy ebonitowe, guma: guma surowa lub półprzetworzona,
guma do bieżnikowania opon, gumowe ograniczniki do drzwi, gumowe uszczelki do słoików, gutaperka, izolatory, izolatory do kabli, izolatory do przewodów elektrycznych, kauczuk ciekły depolimeryzowany,
roztwór kauczukowy, kauczuk syntetyczny, kauczuk wulkanizowany-ebonit, kit, korki gumowe, kształtki, niemetalowe, do rur elastycznych,
kształtki, niemetalowe, do rur sztywnych, liny gumowe, łączenia cylindrowe, materiały do pakowania z gumy lub tworzyw sztucznych, materiały wyściełające z gumy lub tworzyw sztucznych, materiały do uszczelniania okien i drzwi, materiały filtracyjne z półprzetworzonych pianek
lub tworzyw sztucznych, materiały filtrujące z półprzetworzonych folii
z tworzyw sztucznych, materiały nieprzewodzące do zatrzymywania
ciepła, materiały przeciw stratom ciepła w kotłach, materiały zbrojeniowe niemetalowe do rur, mieszanki chemiczne zatrzymujące ciepło,
mika jako surowiec lub półprodukt, nici gumowe nie dla włókiennictwa, nici z tworzyw sztucznych nie dla włókiennictwa, nici z tworzyw
sztucznych do lutowania, niemetalowe osłony do rur, octan celulozy,
półprzetworzony, ognioodporne materiały izolacyjne, ograniczniki
otwarcia okna, gumowe, okładziny do sprzęgieł, półprodukty na okładziny hamulców, oleje izolacyjne, olej izolacyjny do transformatorów,
papier izolacyjny, papier azbestowy, papier do kondensatorów elektrycznych, pierścienie uszczelniające, pierścienie gumowe, podkładki
z gumy lub włókna wulkanizowanego, pokrycia z kory jako izolacja akustyczna, powłoki azbestowe, przewody giętkie do chłodnic pojazdów,
przewody giętkie niemetalowe, przędza elastyczna nie do celów włókienniczych, rękawice izolacyjne, srebrna taśma klejąca, szczeliwa:
szczeliwa do połączeń, szczeliwa do złączy, szczeliwo azbestowe, wata
do uszczelniania, sztuczne żywice jako półprodukty, taśmy izolacyjne,
taśmy samoprzylepne, inne niż do użytku biurowego, medycznego
czy domowego, tektura azbestowa, tkaniny izolacyjne: tkaniny azbe-
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stowe, tkaniny z włókna szklanego do izolacji, wełna mineralna do izolacji, wełna żużlowa do izolacji, włókno szklane do izolacji, pakuły, torby,
koperty, woreczki, z gumy do pakowania, tuleje gumowe do osłony
części maszyn, tworzywa sztuczne półprzetworzone, tworzywa sztuczne wyprofilowane stosowane w produkcji, uszczelki do rur, uszczelnienia przeciw przeciągom w postaci taśm, uszczelnienia wodoodporne,
węże do podlewania, węże z materiałów tekstylnych, węże parciane,
substancje do izolacji przeciw wilgoci w budynkach, włókna azbestowe, włókna węglowe, inne niż do celów włókienniczych, włókna z tworzyw sztucznych nie dla włókiennictwa, wypełnienia do szczelin kompensacyjnych, zaprawy izolacyjne, zawory klapowe gumowe, zawory
z kauczuku naturalnego lub z włókna wulkanizowanego, zderzaki
amortyzujące gumowe, złączki, niemetalowe do rur elastycznych,
związki chemiczne do uszczelniania przecieków, żywica naturalna
w stanie surowym lub półobrobionym, 19 alabaster, alabastrowe szkło,
altany konstrukcje niemetalowe, arkusze i pasy z tworzyw sztucznych
do znakowania dróg, asfalt, nawierzchnie asfaltowe zaprawa azbestowa cement azbestowy, balustrady niemetalowe, baraki, belki policzkowe/wangi niemetalowe, beton, betonowe elementy budowlane, bitumiczne powłoki dachowe, bitumiczne wyroby dla budownictwa,
boazerie, tektura budowlana asfaltowana, konstrukcje budowlane niemetalowe, budynki niemetalowe przenośne, cegły, cement, cement
magnezjowy, chlewy nie z metalu, brykiety z wytłoków z trzciny cukrowej, drewno budowlane, drewno częściowo obrobione, drewno obrobione, drewno na profile, deski: deski podłogowe, deski podłogowe
drewniane, drewniane forniry, domy z prefabrykatów-zestawy do montażu, materiały do budowy i pokryć dróg, materiały do pokryć nawierzchni drogowych, materiały wiążące do naprawy dróg, drzwi niemetalowe, drzwi pancerne niemetalowe, drzwi wahadłowe
niemetalowe, ościeżnice drzwiowe niemetalowe, płyty drzwiowe niemetalowe, dzieła sztuki wykonane z kamienia, betonu lub marmuru,
dźwigary niemetalowe, elementy budowlane niemetalowe w postaci
płyt, elementy krawędziowe do kształtowania terenu z tworzyw
sztucznych, elementy wykończeniowe budowlane niemetalowe, filc
dla budownictwa, formy odlewnicze niemetalowe, ganki niemetalowe
do budownictwa, geotekstylia, gips, glina, glina ceglarska, glina garncarska, granit, granulat szklany do znakowania dróg, gumowe łożyska
do izolacji sejsmicznej budynków, harmonijkowe drzwi niemetalowe,
kamień, kamieniarskie wyroby, materiały wiążące do produkcji kamieni,
kamień budowlany, kamień żużlowy, kanały niemetalowe dla instalacji
wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, karton budowlany, karton z miazgi
drzewnej do użytku w budownictwie, kątowniki niemetalowe, kruszywo klinkierowe, kominowe deflektory niemetalowe, kominowe nasady
niemetalowe, kominowe przedłużacze niemetalowe, kominowe trzony
niemetalowe, kominy niemetalowe, konstrukcyjne elementy niemetalowe dla budownictwa, korek aglomerowany do budownictwa, kostka
brukowa drewniana, kratownice niemetalowe, kreda, krokwie dachowe, kryształ górski, ksylolit, kształtki rurowe rozgałęzieniowe niemetalowe, kurniki niemetalowe, listwy niemetalowe, konstrukcje niemetalowe lodowisk, łupek, łupki dachowe, dachówka łupkowa, proszek
łupkowy, malarskie komory natryskowe niemetalowe, margiel wapienny, marmur, maszty niemetalowe, materiały budowlane niemetalowe,
moskitiery niemetalowe, mozaiki dla budownictwa, nadproża niemetalowe, nawierzchnie tłuczniowe, niemetalowe konstrukcje szklarni,
niemetalowe materiały na pokrycia dachowe, niemetalowe płytki
ścienne, niemetalowe ramy do okien szklanych, niemetalowe słupy,
obudowy kominków niemetalowe, ochronne bariery drogowe niemetalowe, glina ogniotrwała, ogniotrwałe materiały budowlane, niemetalowe, ogniotrwałe powłoki cementowe, okiennice niemetalowe, okładziny drewniane, okna witrażowe, okna żaluzjowe niemetalowe,
okrycia niemetalowe dla budownictwa, oliwin dla budownictwa, opancerzenie z płyt niemetalowe, osłony pancerne niemetalowe, pak, cement do budowy palenisk, palisady niemetalowe, parapety okienne
niemetalowe, parkiety, piasek, z wyjątkiem piasku formierskiego, piaskowiec dla budownictwa, platformy prefabrykowane niemetalowe,
płoty, parkany niemetalowe, płytki ścienne niemetalowe dla budownictwa, płyty brukowe niemetalowe, płyty budowlane niemetalowe,
płyty cementowe, płyty do brukowania wykonane z materiałów niemetalowych, pływackie baseny, konstrukcje niemetalowe, podkłady
kolejowe niemetalowe, podłogi niemetalowe, podłogowe płytki niemetalowe, podłogowe płyty parkietowe, pokrycia dachowe niemetalowe zawierające baterie słoneczne, pokrycia dachowe z gontów, pokrycia ścienne nie z metal, porfir, posążki z kamienia, betonu lub marmuru,
powłoki, profile niemetalowe dla budownictwa, profile niemetalowe
do gzymsów, ptaszarnie jako konstrukcje, rury sztywne niemetalowe,
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rury drenażowe niemetalowe, rury kamionkowe niemetalowe, rurociągi zasilające niemetalowe, rury spustowe niemetalowe, rury wodociągowe niemetalowe, rusztowania niemetalowe, rynny dachowe niemetalowe, schody niemetalowe, stopnie schodów niemetalowe, siding
winylowy, sklejka, słupy cementowe, słupy niemetalowe dla budownictwa, słupy ogłoszeniowe niemetalowe, słupy telegraficzne niemetalowe, smoła węglowa, smołowane taśmy do użytku w budownictwie,
srebrny piasek, stajnie, sufity niemetalowe, szalówki, szalunki niemetalowe do betonu, szklarnie przenośne niemetalowe, szkło bezodpryskowe, szkło budowlane, szkło emaliowane, do celów budowlanych, szkło
płaskie walcowane okienne do użytku w budownictwie, szkło izolacyjne, sztuczny kamień, ścianki działowe niemetalowe, ścianki szczelne
niemetalowe, świecąca kostka brukowa, tablice sygnalizacyjne nieświecące, niemechaniczne, niemetalowe, tarcica, pawilony targowe,
terakota, tłuczeń, trampoliny niemetalowe, trzcina do użytku w budownictwie, tuf wapienny, tynk, uliczne kanały ściekowe niemetalowe,
wapień, wapno, pokrywy do włazów niemetalowe, wolnostojące niemetalowe konstrukcje chroniące przed słońcem, wsporniki niemetalowe do użytku w budownictwie, wykończeniowe elementy dachów,
niemetalowe, zaprawy budowlane, zawory przewodów drenażowych,
niemetalowe i nie z tworzyw sztucznych, zawory wodociągowe niemetalowe i nie z tworzyw sztucznych, zbiorniki murowane, zbrojenia niemetalowe dla budownictwa, znaki nieświecące, niemechaniczne, niemetalowe, żaluzje zewnętrzne niemetalowe i nietekstylne, żużel, żwir,
35 administrowanie programami lojalności konsumenta, agencje informacji handlowej, agencje reklamowe, aktualizacja i utrzymywanie danych w komputerowych bazach danych, aktualizacja i utrzymywanie
informacji w rejestrach, analizy kosztów, badania dotyczące działalności gospodarczej, badania rynkowe, badania w zakresie biznesu, dekoracja wystaw sklepowych, doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych, public relations, doradztwo w dziedzinie strategii
komunikacyjnych w reklamie, doradztwo w zakresie organizacji działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie zarządzania biznesem, dostarczanie informacji dotyczących kontaktów handlowych
i biznesowych, ekonomiczne prognozy, fakturowanie, fotokopiowanie,
handlowe informacje i porady udzielane konsumentom, punkty informacji konsumenckiej, indeksowanie stron internetowych w celach handlowych lub reklamowych, informacja o działalności gospodarczej,
kolportaż próbek, pozyskiwanie danych do komputerowej bazy danych, komputerowe zarządzanie plikami, negocjowanie i rozliczanie
transakcji handlowych dla osób trzecich, negocjowanie umów biznesowych dla osób trzecich, obróbka tekstów, optymalizacja stron internetowych, optymalizacja wyszukiwarek do celów promocji dodatkowej,
organizowanie targów w celach handlowych lub reklamowych, outsourcing, pisanie scenariuszy do celów reklamowych, pokazy towarów,
pomoc przy zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi lub handlowymi, pomoc w zarządzaniu działalnością gospodarczą, poszukiwania w zakresie patronatu, powielanie dokumentów, prezentowanie
produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, produkcja filmów reklamowych, produkcja programów typu telezakupy, produkcja
programów związanych z telezakupami, projektowanie materiałów reklamowych, promocja sprzedaży dla osób trzecich, publikowanie tekstów reklamowych, rejestracja komunikatów pisemnych i danych, reklama: reklama korespondencyjna, reklama online za pośrednictwem
sieci komputerowej, reklama typu „płać za kliknięcie”, reklama zewnętrzna, reklamy radiowe, reklamy telewizyjne, bezpośrednia reklama pocztowa, rozpowszechnianie reklam, wynajem bilbordów, wynajem czasu reklamowego we wszystkich środkach przekazu,
wynajmowanie przestrzeni reklamowej, wypożyczanie materiałów reklamowych, sporządzanie indeksów informacji do celów handlowych
lub reklamowych, sprzedaż detaliczna lub hurtowa produktów chemicznych przeznaczonych dla przemysłu, prac badawczych i rolnictwa,
łącznie z komponentami, wchodzącymi w skład produktów należących
do innych klas, w tym nieprzetworzonych żywic syntetycznych, nieprzetworzonych tworzyw sztucznych, preparatów do hartowania i lutowania metali, substancji garbujących, klei i spoiwa przeznaczonych
dla przemysłu, farb, pokostów, lakierów, środków zapobiegających korozji, środków zabezpieczających drewno, barwników, surowych żywic
naturalnych, folii metalicznych i form proszkowych dla malarzy, dekoratorów, drukarzy i artystów, maszyn i obrabiarek, elektrycznych maszyn
i urządzeń czyszczących, silników z wyjątkiem stosowanych w pojazdach lądowych, mechanizmów sprzęgania i napędu z wyjątkiem stosowanych w pojazdach lądowych, części do napędów i silników, narzędzi
rolniczych o napędzie innym niż ręczny, automatów sprzedających,
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narzędzi i przyrządów ręcznych o napędzie ręcznym używanych w różnych zawodach, papieru i kartonu, wyrobów z tych materiałów, artykułów biurowych, materiałów z tworzyw sztucznych do pakowania, klei
i materiałów klejących do celów biurowych i domowych, materiałów
do izolacji elektrycznych, cieplnych i akustycznych oraz tworzyw
sztucznych i substytuty tych wszystkich materiałów stosowanych
w produkcji, w postaci arkuszy, bloków i prętów oraz wyroby z tych materiałów, rur elastycznych niemetalowych, tworzyw sztucznych wyprofilowanych stosowanych w produkcji, materiałów budowlanych niemetalowych, budynków przenośnych niemetalowych, rur sztywnych
niemetalowych stosowanych w budownictwie, asfaltu, smoły, bituminów, półfabrykatów drewnianych, szkła budowlanego, wyselekcjonowanie, z myślą o osobach trzecich, różnych produktów bez uwzględnienia transportu, tak by umożliwić konsumentom obejrzenie i dokonanie
zakupu w dobrych warunkach świadczone przez sklepy detaliczne,
hurtownie, za pomocą katalogów przesyłanych pocztą lub środków komunikacji elektronicznej, na przykład przez strony internetowe lub telesklepy, statystyczne zestawienia, systematyzacja danych w komputerowych bazach danych, telemarketing, transkrypcja wiadomości,
tworzenie tekstów reklamowych, uaktualnianie materiałów reklamowych, usługi w zakresie opracowania graficznego do celów 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 marketingowe,
usługi pośrednictwa biznesowego dotyczące kontaktowania ze sobą
potencjalnych inwestorów prywatnych z przedsiębiorcami potrzebującymi finansowania, usługi pośrednictwa w handlu, usługi pośrednictwa w zakresie nabywania usług telekomunikacyjnych dla osób trzecich, usługi public relations, usługi sekretarskie, usługi umawiania
spotkań, usługi w zakresie nabywania dla osób trzecich [zakupy produktów i usług dla innych przedsiębiorstw], usługi w zakresie porównywania cen, usługi związane z przenoszeniem przedsiębiorstw, wyceny
handlowe, wynajmowanie urządzeń i wyposażenia biurowego, wypożyczanie stoisk handlowych, wystawy w celach handlowych lub reklamowych, wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych dla osób
trzecich, zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, zarządzanie działalnością gospodarczą w zakresie projektów budowlanych, 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.

(111) 334194
(220) 2019 10 17
(151) 2020 10 12
(441) 2020 03 02
(732) DWORAKOWSKI FABIAN, Barak (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FISHOL
(540)

(210) 505720

(531) 27.05.01, 03.09.01, 03.09.24
(510), (511) 16 długopisy, ołówki, materiały piśmienne i biurowe,
naklejki, przywieszki i etykiety, druki, materiały drukowane, drukowane ulotki i broszury, drukowane materiały promocyjne i reklamowe, wizytówki, stojaki i pudełka na długopisy i materiały piśmienne, kubki na długopisy i ołówki, jednorazowe produkty papierowe,
opakowania z tworzyw sztucznych, smycze z tworzyw sztucznych,
reklamowe, artykuły biurowe, arkusze, folie i torby z tworzyw sztucznych do owijania i pakowania, materiały szkoleniowe i dydaktyczne,
papier, karton, druki, publikacje drukowane, promocyjne, reklamowe, notesy, identyfikatory z papieru, kartonu, tworzyw sztucznych,
notatniki, kalendarze, identyfikatory (materiały biurowe) z papieru
lub tworzyw sztucznych, zawieszki tekturowe, katalogi sprzedaży
wysyłkowej, 18 torby, plecaki, torebki-paski na biodra, paski z imitacji skóry, paski skórzane inne niż odzież, torby podróżne wykonane z tworzyw sztucznych, zawieszki i etykiety na torby i plecaki, 21
kubki, papierowe kubki, kubki ceramiczne, szklane, kubki plastikowe,
kubki z tworzyw sztucznych, uchwyty na kubki, 25 odzież, spodnie,
koszulki, kurtki, nakrycia głowy, opaski, chustki, bandany, rękawiczki,

paski, 35 usługi w zakresie handlu i usługi informacyjne dla konsumentów, a mianowicie usługi handlu dotyczące takich towarów jak:
odzież, w tym bluz, spodni, koszulek, kurtek, nakryć głowy, opasek,
chustek, bandan, rękawiczek, pasków, toreb, plecaków, torebek-pasków na biodra, pasków z imitacji skóry, pasków skórzanych innych
niż odzież, promocja sprzedaży, administrowanie sprzedażą, usługi
zarządzania sprzedażą, zarządzanie sprzedażą i bazą klientów, pośrednictwo handlowe, handel online w Internecie, udostępnianie
online informacji handlowych o towarach i usługach, dostarczanie
informacji handlowych online, publikacje reklamowe i promocyjne,
usługi informacyjne i doradcze w zakresie wymienionych usług.

(111) 334195
(220) 2019 10 17
(210) 505721
(151) 2020 10 09
(441) 2020 02 10
(732) DWORAKOWSKI FABIAN, Barak (PL)
(540) (znak słowny)
(540) FISHOL
(510), (511) 16 długopisy, ołówki, materiały piśmienne i biurowe,
naklejki, przywieszki i etykiety, druki, materiały drukowane, drukowane ulotki i broszury, drukowane materiały promocyjne i reklamowe, wizytówki, stojaki i pudełka na długopisy i materiały piśmienne, kubki na długopisy i ołówki, jednorazowe produkty papierowe,
opakowania z tworzyw sztucznych, smycze z tworzyw sztucznych,
reklamowe, artykuły biurowe, arkusze, folie i torby z tworzyw sztucznych do owijania i pakowania, materiały szkoleniowe i dydaktyczne,
papier, karton, druki, publikacje drukowane, promocyjne, reklamowe, notesy, identyfikatory z papieru, kartonu, tworzyw sztucznych,
notatniki, kalendarze, identyfikatory (materiały biurowe) z papieru
lub tworzyw sztucznych, zawieszki tekturowe, katalogi sprzedaży
wysyłkowej, 18 torby, plecaki, torebki-paski na biodra, paski z imitacji skóry, paski skórzane inne niż odzież, torby podróżne wykonane z tworzyw sztucznych, zawieszki i etykiety na torby i plecaki, 21
kubki, papierowe kubki, kubki ceramiczne, szklane, kubki plastikowe,
kubki z tworzyw sztucznych, uchwyty na kubki, 25 odzież, spodnie,
koszulki, kurtki, nakrycia głowy, opaski, chustki, bandany, rękawiczki,
paski, 35 usługi w zakresie handlu i usługi informacyjne dla konsumentów, a mianowicie usługi handlu dotyczące takich towarów jak:
odzież, w tym bluz, spodni, koszulek, kurtek, nakryć głowy, opasek,
chustek, bandan, rękawiczek, pasków, toreb, plecaków, torebek-pasków na biodra, pasków z imitacji skóry, pasków skórzanych innych
niż odzież, promocja sprzedaży, administrowanie sprzedażą, usługi
zarządzania sprzedażą, zarządzanie sprzedażą i bazą klientów, pośrednictwo handlowe, handel online w Internecie, udostępnianie
online informacji handlowych o towarach i usługach, dostarczanie
informacji handlowych online, publikacje reklamowe i promocyjne,
usługi informacyjne i doradcze w zakresie wymienionych usług.
(111) 334196
(220) 2019 10 17
(151) 2020 10 09
(441) 2020 01 27
(732) FUNDACJA KTOŚ, Łódź (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FUNDACJA KTOŚ
(540)

(210) 505724

(591) granatowy, biały, jasnoniebieski, pomarańczowy
(531) 02.07.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 tworzenie kampanii społecznych na rzecz młodzieży
i osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, promocja wolontariatu i pracy społecznej, promocja inicjatyw i działań na rzecz młodzieży
i osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, pośrednictwo pracy
(biura-), negocjowanie umów biznesowych dla osób trzecich, opracowywanie CV dla osób trzecich, opracowywanie życiorysów dla osób
trzecich, usługi w zakresie reklamy: organizacja i prowadzenie kampanii
reklamowych, tworzenie tekstów reklamowych, usługi marketingowe,
usługi public relations, rozwijanie i koordynowanie projektów wolontariatu dla organizacji charytatywnych, komputerowe zarządzanie plikami, usługi konsultacyjne dotyczące pozyskiwania sponsorów, usługi
reklamowe ukierunkowane na promowanie działań zwiększających
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świadomość społeczeństwa w zakresie pomocy osobom zagrożonym
wykluczeniem społecznym, 36 usługi w zakresie sponsoringu, sponsorowanie finansowe w zakresie stypendiów i dotacji, zbiórki darowizn,
organizowanie środków finansowych w zakresie działalności na rzecz
młodzieży oraz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, działalności edukacyjnej i oświatowej, finansowanie działań mających na celu
przygotowanie zawodowe osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, finansowanie działań mających na celu przygotowanie zawodowe osób niepełnosprawnych fizycznie i umysłowo, zbiórka funduszy
na cele dobroczynne, pomoc finansowa, organizowanie funduszy
na cele dobroczynne, udzielanie informacji związanych ze zbiórkami
funduszy na cele charytatywne, organizacja zbiórek charytatywnych,
doradztwo w sprawach finansowych, doradztwo w sprawach ubezpieczeniowych, crowdfunding, 41 aktywizacja zawodowa osób w trudnej
sytuacji życiowej, doradztwo w zakresie szkolenia i doskonalenia zawodowego, doradztwo zawodowe, edukacja zawodowa, organizacja akcji
charytatywnych, udzielanie informacji edukacyjnych online z komputerowej bazy danych lub za pośrednictwem Internetu w celu promocji
zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy,
usługi edukacyjne związane z wprowadzaniem na rynek pracy osób
w trudnej sytuacji życiowej, sprawdzanie predyspozycji do wykonywania wskazanego zawodu, udzielenie pomocy w procesie kształcenia
i rozwoju osobistego, organizacja i przeprowadzanie szkoleń i seminariów dotyczących przystosowywania zawodowego osób w trudnej
sytuacji życiowej, organizacja konferencji edukacyjnych, organizacja
wystaw do celów kulturalnych lub edukacyjnych, organizacja i przeprowadzanie imprez rozrywkowych, organizacja imprez kulturalnych
i artystycznych, organizacja imprez sportowych, organizacja i przeprowadzanie aktywności kulturalnych, prowadzenie kursów instruktażowych, edukacyjnych i szkoleniowych dla młodych ludzi i dorosłych,
organizacja i przeprowadzanie aktywności rozrywkowych, przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenia], informacja o edukacji, kształcenie praktyczne [pokazy], organizowanie i prowadzenie konferencji, usługi edukacyjne świadczone przez asystentów
dla osób wymagających specjalnej opieki, usługi przekwalifikowania
zawodowego, usługi trenerskie, 44 usługi charytatywne, mianowicie
zapewnienie opieki medycznej, wypożyczanie sprzętu medycznego,
usługi terapeutyczne, usługi w zakresie rehabilitacji poprzez prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej, terapii przez sztukę, muzykę i stymulację rozwoju intelektualnego pacjentów, opieka psychologiczna,
terapia zajęciowa i rehabilitacja, usługi terapeutyczne, poradnictwo
psychologiczne, usługi doradcze i informacyjne w dziedzinie zdrowia,
opieka medyczna i zdrowotna, pomoc medyczna, porady medyczne dla osób niepełnosprawnych, usługi doradcze w zakresie zdrowia,
wypożyczanie sprzętu medycznego, 45 dotrzymywanie towarzystwa
[opieka osobista], usługi w zakresie pomocy prawnej, usługi w zakresie
doradztwa prawnego, dostarczanie obuwia osobom potrzebującym
[usługi charytatywne], doradztwo w zakresie relacji osobistych, dostarczanie odzieży dla osób w potrzebie [usługi charytatywne], świadczenie usług w zakresie osobistego wsparcia dla rodzin pacjentów cierpiących na choroby zagrażające życiu, usługi dotrzymywania towarzystwa
osobom starszym i niepełnosprawnym, usługi w zakresie opieki, opieka nad osobami niepełnosprawnymi pod nieobecność ich opiekunów,
usługi w zakresie opieki wytchnieniowej.

(111) 334197
(220) 2019 10 17
(210) 505731
(151) 2020 10 09
(441) 2020 01 27
(732) FUNDACJA KTOŚ, Łódź (PL)
(540) (znak słowny)
(540) FUNDACJA KTOŚ
(510), (511) 35 tworzenie kampanii społecznych na rzecz młodzieży
i osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, promocja wolontariatu i pracy społecznej, promocja inicjatyw i działań na rzecz młodzieży
i osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, biura pośrednictwa
pracy, negocjowanie umów biznesowych dla osób trzecich, opracowywanie CV dla osób trzecich, opracowywanie życiorysów dla osób trzecich, usługi w zakresie reklamy, organizacja i prowadzenie kampanii
reklamowych, tworzenie tekstów reklamowych, usługi marketingowe,
usługi public relations, rozwijanie i koordynowanie projektów wolontariatu dla organizacji charytatywnych, komputerowe zarządzanie plikami, usługi konsultacyjne dotyczące pozyskiwania sponsorów, usługi
reklamowe ukierunkowane na promowanie działań zwiększających
świadomość społeczeństwa w zakresie pomocy osobom zagrożonym
wykluczeniem społecznym, 36 usługi w zakresie sponsoringu, sponso-

127

rowanie finansowe w zakresie stypendiów i dotacji, zbiórki darowizn,
organizowanie środków finansowych w zakresie działalności na rzecz
młodzieży oraz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, działalności edukacyjnej i oświatowej, finansowanie działań mających na celu
przygotowanie zawodowe osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, finansowanie działań mających na celu przygotowanie zawodowe osób niepełnosprawnych fizycznie i umysłowo, zbiórka funduszy
na cele dobroczynne, pomoc finansowa, organizowanie funduszy
na cele dobroczynne, udzielanie informacji związanych ze zbiórkami
funduszy na cele charytatywne, organizacja zbiórek charytatywnych,
doradztwo w sprawach finansowych, doradztwo w sprawach ubezpieczeniowych, crowdfunding, 41 aktywizacja zawodowa osób w trudnej
sytuacji życiowej, doradztwo w zakresie szkolenia i doskonalenia zawodowego, doradztwo zawodowe, edukacja zawodowa, organizacja akcji charytatywnych, udzielanie informacji edukacyjnych online
z komputerowej bazy danych lub za pośrednictwem Internetu w celu
promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających
bez pracy, usługi edukacyjne związane z wprowadzaniem na rynek
pracy osób w trudnej sytuacji życiowej, sprawdzanie predyspozycji
do wykonywania wskazanego zawodu, udzielenie pomocy w procesie kształcenia i rozwoju osobistego, organizacja i przeprowadzanie
szkoleń i seminariów dotyczących przystosowywania zawodowego
osób w trudnej sytuacji życiowej, organizacja konferencji edukacyjnych, organizacja wystaw do celów kulturalnych lub edukacyjnych,
organizacja i przeprowadzanie imprez rozrywkowych, organizacja
imprez kulturalnych i artystycznych, organizacja imprez sportowych,
organizacja i przeprowadzanie aktywności kulturalnych, prowadzenie
kursów instruktażowych, edukacyjnych i szkoleniowych dla młodych
ludzi i dorosłych, organizacja i przeprowadzanie aktywności rozrywkowych, przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie warsztatów
[szkolenia], informacja o edukacji, kształcenie praktyczne [pokazy], organizowanie i prowadzenie konferencji, usługi edukacyjne świadczone przez asystentów dla osób wymagających specjalnej opieki, usługi
przekwalifikowania zawodowego, usługi trenerskie, 44 usługi charytatywne, mianowicie zapewnienie opieki medycznej, wypożyczanie
sprzętu medycznego, usługi terapeutyczne, usługi w zakresie rehabilitacji poprzez prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej, terapii przez
sztukę, muzykę i stymulację rozwoju intelektualnego pacjentów, opieka psychologiczna, terapia zajęciowa i rehabilitacja, usługi terapeutyczne, poradnictwo psychologiczne, usługi doradcze i informacyjne
w dziedzinie zdrowia, opieka medyczna i zdrowotna, pomoc medyczna, porady medyczne dla osób niepełnosprawnych, usługi doradcze
w zakresie zdrowia, wypożyczanie sprzętu medycznego, 45 dotrzymywanie towarzystwa [opieka osobista], usługi w zakresie pomocy
prawnej, usługi w zakresie doradztwa prawnego, dostarczanie obuwia
osobom potrzebującym [usługi charytatywne], doradztwo w zakresie
relacji osobistych, dostarczanie odzieży dla osób w potrzebie [usługi
charytatywne], świadczenie usług w zakresie osobistego wsparcia dla
rodzin pacjentów cierpiących na choroby zagrażające życiu, usługi
dotrzymywania towarzystwa osobom starszym i niepełnosprawnym,
usługi w zakresie opieki, opieka nad osobami niepełnosprawnymi pod
nieobecność ich opiekunów, usługi w zakresie opieki wytchnieniowej.

(111) 334198
(220) 2019 10 17
(210) 505737
(151) 2020 10 13
(441) 2020 05 18
(732) TŻ OSTROVIA SPÓŁKA AKCYJNA, Ostrów Wielkopolski (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) OSTROVIA TŻ
(540)

(591) czerwony, szary, biały
(531) 01.01.05, 09.07.21, 24.01.03, 24.01.05, 24.01.13, 24.01.17,
09.01.10, 27.05.01, 29.01.13

128

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO	Nr 6/2021

(510), (511) 16 afisze, plakaty, artykuły biurowe [z wyjątkiem mebli],
bilety, biuletyny informacyjne, broszury, chorągiewki papierowe,
czasopisma [periodyki], fotografie [wydrukowane], gazety, kalendarze, katalogi, materiały do pisania, nalepki, naklejki [materiały
piśmienne], podstawki pod kufle do piwa, przyrządy do pisania,
ulotki, 18 parasole, plecaki, torby, 25 buty sznurowane, czapki jako
nakrycia głowy, daszki jako nakrycia głowy, koszulki z krótkim rękawem, kurtki, nakrycia głowy, nauszniki [odzież], obuwie, odzież,
okrycia wierzchnie [odzież], pelerynki, rękawiczki, skarpetki, szaliki,
32 napoje bezalkoholowe, piwo, 41 kultura fizyczna, organizowanie
i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie warsztatów
[szkolenie], organizowanie zawodów sportowych, sport (wypożyczanie sprzętu-) [z wyjątkiem pojazdów], udostępnianie filmów online nie do pobrania, udostępnianie obiektów i sprzętu sportowego,
usługi rozrywkowe, wynajmowanie obiektów sportowych, wynajmowanie stadionów.

(111) 334199
(220) 2019 10 17
(210) 505742
(151) 2020 10 13
(441) 2020 05 18
(732) TŻ OSTROVIA SPÓŁKA AKCYJNA, Ostrów Wielkopolski (PL)
(540) (znak słowny)
(540) #OSTROpoSWOJE
(510), (511) 16 afisze, plakaty, artykuły biurowe [z wyjątkiem mebli],
bilety, biuletyny informacyjne, broszury, chorągiewki papierowe,
czasopisma [periodyki], fotografie [wydrukowane], gazety, kalendarze, katalogi, materiały do pisania, nalepki, naklejki [materiały
piśmienne], podstawki pod kufle do piwa, przyrządy do pisania,
ulotki, 18 parasole, plecaki, torby, 25 buty sznurowane, czapki jako
nakrycia głowy, daszki jako nakrycia głowy, koszulki z krótkim rękawem, kurtki, nakrycia głowy, nauszniki [odzież], obuwie, odzież,
okrycia wierzchnie [odzież], pelerynki, rękawiczki, skarpetki, szaliki,
32 napoje bezalkoholowe, piwo, 41 kultura fizyczna, organizowanie
i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie warsztatów
[szkolenie], organizowanie zawodów sportowych, sport (wypożyczanie sprzętu-) [z wyjątkiem pojazdów], udostępnianie filmów on-line nie do pobrania, udostępnianie obiektów i sprzętu sportowego,
usługi rozrywkowe, wynajmowanie obiektów sportowych, wynajmowanie stadionów.
(111) 334200
(220) 2019 10 17
(151) 2020 10 13
(441) 2020 02 03
(732) KAMIŃSKA ELŻBIETA ALLVISION, Gdynia (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LOLO THAI JOLO
(540)

(210) 505781

(591) pomarańczowy, różowy, czarny, niebieski, zielony, fioletowy,
czerwony
(531) 29.01.15, 27.05.01, 27.05.04, 27.05.05, 27.05.17, 05.03.13, 05.03.15
(510), (511) 43 dokonywanie rezerwacji restauracji i posiłków, imprezy
firmowe [zapewnianie jedzenia i napojów], informacja o usługach restauracyjnych, oferowanie żywności i napojów dla gości, organizowanie posiłków w hotelach, przygotowywanie posiłków, przygotowywanie i zaopatrywanie w żywność i napoje do bezpośredniego spożycia,
przygotowywanie żywności dla innych na zasadzie zlecania na zewnątrz, rezerwacja stolików w restauracjach, serwowanie jedzenia
i napojów, serwowanie napojów alkoholowych, serwowanie żywności
i napojów dla gości, serwowanie żywności i napojów dla gości w restauracjach, udzielanie informacji dotyczących restauracji, usługi barów i restauracji, usługi restauracji hotelowych, usługi restauracji sprzedających posiłki na wynos, usługi restauracyjne, usługi restauracyjne
świadczone przez hotele, usługi rezerwacji miejsc w restauracjach,
usługi w zakresie bankietów, usługi w zakresie dostarczania napojów,
usługi w zakresie jedzenia na wynos, usługi w zakresie przygotowywania jedzenia i napojów, usługi w zakresie sprzedaży posiłków na wynos, usługi w zakresie żywności i napojów na wynos, winiarnie.

(111) 334201
(220) 2019 12 13
(210) 508010
(151) 2020 10 09
(441) 2020 02 03
(732) TACTICA PHARMACEUTICALS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gliwice (PL)
(540) (znak słowny)
(540)	EPPI
(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,
syropy do użytku farmaceutycznego, tabletki do celów farmaceutycznych, środki odkażające za wyjątkiem środków do opatrywania
ran, włączając bandaże, materiały opatrunkowe i gąbki, preparaty farmaceutyczne, leki do celów stomatologicznych, antyseptyki, niesteroidowe leki przeciwzapalne, lecznicze płyny do przemywania oczu.
(111) 334202
(220) 2019 12 13
(210) 508026
(151) 2020 10 09
(441) 2020 01 27
(732) TACTICA PHARMACEUTICALS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gliwice (PL)
(540) (znak słowny)
(540) CROSSVI
(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,
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) 334203
(220) 2019 09 20
(210) 504644
(151) 2020 10 09
(441) 2020 02 17
(732)	ALMAZ POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) FREE STYLE
(510), (511) 9 okulary, okulary polaryzacyjne, okulary optyczne, okulary korekcyjne, okulary [optyka], okulary przeciwsłoneczne, okulary
antyrefleksyjne, modne okulary, okulary do czytania.
(111) 334204
(220) 2019 09 20
(210) 504648
(151) 2020 10 12
(441) 2020 05 11
(732) POLTURIST EOOD, Svilengrad (BG)
(540) (znak słowny)
(540) ORPHEUS
(510), (511) 33 napoje alkoholowe, z wyjątkiem piwa, preparaty alkoholowe do sporządzania napojów.
(111) 334205
(220) 2019 09 20
(151) 2020 10 12
(441) 2020 05 11
(732) POLTURIST EOOD, Svilengrad (BG)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Cygnus Thracian Wine ORPHEUS Lyra
(540)

(591) czarny, biały, szary
(531) 01.11.01, 05.13.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 33 wina pochodzenia bułgarskiego.
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(111) 334206
(220) 2019 09 20
(210) 504646
(151) 2020 10 09
(441) 2020 02 10
(732)	ALMAZ POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) CORRADO
(510), (511) 9 okulary, okulary polaryzacyjne, okulary optyczne, okulary korekcyjne, okulary [optyka], okulary przeciwsłoneczne, okulary
antyrefleksyjne, modne okulary, okulary do czytania.
(111) 334207
(220) 2019 09 20
(210) 504651
(151) 2020 10 14
(441) 2020 05 18
(732)	ALDI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Chorzów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WÓDKA SPACEROWA
(540)

(531) 27.05.01, 26.04.18, 26.04.02
(510), (511) 33 wódka.
(111) 334208
(220) 2019 09 20
(210) 504655
(151) 2020 10 09
(441) 2020 04 27
(732) JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA,
Kostrzyn (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	AMERICAN FOODIE
(540)

(591) ciemnoniebieski, czerwony, biały
(531) 01.01.05, 01.01.10, 25.07.03, 25.07.21, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.13
(510), (511) 29 mięso i wędliny, zupy i wywary, ekstrakty mięsne,
przetworzone produkty mięsne, pasty mięsne, pasztety, smalec, jaja
ptasie i produkty z jaj, oleje i tłuszcze, ryby, owoce morza i mięczaki,
pasty rybne i z owoców morza, przetworzone owady i larwy, przetworzone owoce, warzywa i grzyby, w tym orzechy i nasiona roślin
strączkowych, galaretki, dżemy, kompoty, pasty owocowe i warzywne, sałatki gotowe, gotowe dania z mięsa, przekąski z owoców, przekąski na bazie ziemniaków, przekąski na bazie orzechów, przekąski
na bazie warzyw, przekąski na bazie tofu, przekąski na bazie mięsa,
desery owocowe, jogurtowe i mleczne, mleko, nabiał i substytuty
nabiału, produkty mleczne, mleko kokosowe do celów kulinarnych,
produkty serowarskie, 30 ryż, kasze, sól, przyprawy i dodatki smakowe, kapary, kawa, herbata, kakao i namiastki tych towarów, mąka,
syropy i melasa, ocet, sosy [przyprawy], sosy, pikantne sosy, czatnej
i pasty, pesto, zboża, przekąski z produktów zbożowych, batony zbożowe i energetyczne, płatki śniadaniowe, owsianka i grysik, czekolada, lód, lody spożywcze, mrożone jogurty i sorbety, cukierki, batony i guma do żucia, chleb, desery gotowe, nugat, chałwa, wypieki,
wyroby cukiernicze, ciasta, tarty i ciasteczka, suche i świeże makarony, kluski i pierogi, dania na bazie ryżu, dania gotowe zawierające
makaron, ciasto do pieczenia, gotowania i smażenia oraz mieszanki
do jego przygotowywania, cukry, naturalne słodziki, polewy cukiernicze i nadzienia, produkty pszczele, drożdże i zaczyny, słodkie
polewy i nadzienia, ziarna przetworzone, skrobia i wyroby z tych
towarów, preparaty do pieczenia i drożdże, 31 płody rolne i z akwakultury, produkty ogrodnicze i leśne, świeże owoce, warzywa, orzechy i zioła, rośliny, grzyby, słód i zboża nieprzetworzone, wodorosty
spożywcze dla ludzi, siemię lniane, sezam jadalny, świeże nasiona
roślin strączkowych, 32 napoje owocowe, wody, soki, aromatyzowa-
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ne napoje gazowane, napoje bezalkoholowe, preparaty do produkcji
napojów, syropy do napojów, piwo i produkty piwowarskie, napoje
na bazie orzechów i soi, 33 alkohole wysokoprocentowe, cydr, napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa), preparaty do produkcji napojów
alkoholowych, wino, wina musujące, wino alkoholizowane, wymieszane napoje alkoholowe, 35 usługi handlu detalicznego i hurtowego związane ze sprzedażą artykułów spożywczych, usługi dystrybucyjne, usługi eksportu i importu, usługi reklamowe, marketingowe
i promocyjne, pośrednictwo handlowe, promocja sprzedaży, usługi programów lojalnościowych, motywacyjnych i promocyjnych,
dostarczanie informacji konsumentom na temat towarów i usług,
dystrybucja materiałów reklamowych, marketingowych i promocyjnych, kampanie marketingowe, pomoc w prowadzeniu działalności
gospodarczej, zarządzanie i administrowanie działalnością gospodarczą, analizy i badania dotyczące działalności gospodarczej.

(111) 334209
(220) 2019 09 20
(210) 504660
(151) 2020 10 14
(441) 2020 05 18
(732)	ALDI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Chorzów (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Wódka Spacerowa
(510), (511) 33 wódka.
(111) 334210
(220) 2019 09 21
(210) 504700
(151) 2020 10 09
(441) 2020 01 27
(732) FABRYKA MATERACY JANPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Orzesze (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BOSQUO
(540)

(591) granatowy, biały
(531) 27.05.01, 29.01.12, 24.09.01, 26.13.25
(510), (511) 20 meble, łóżka, stelaże, poduszki, poduszki profilowane, materace łóżkowe, materace łóżkowe o złożonej, warstwowej
konstrukcji, materace: na stelażu, składane, hotelowe, dziecięce,
bonelowe, kieszeniowe, posłaniowe, z użyciem elementów metalowych, z tworzyw sztucznych, z surowców naturalnych, drobne wyroby z tworzyw sztucznych jako elementy konstrukcyjne materacy
i wyposażenia łóżek, stelaży i mebli nie ujęte w innych klasach, 24
tekstylne: ochraniacze, koperty, nakładki i pokrowce na materace,
35 zgromadzenie w hurtowni i sklepie materacy, poduszek, łóżek,
stelaży umożliwiające ich swobodne oglądanie, wybór i zakup przez
odbiorców hurtowych lub przez konsumentów.
(111) 334211
(220) 2019 09 23
(210) 504715
(151) 2020 10 09
(441) 2020 03 02
(732) PAYTEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Payten
(540)

(591) czarny, czerwony
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 oprogramowanie do wykonywania płatności, oprogramowanie do płatności elektronicznych, oprogramowanie do transakcji elektronicznych, oprogramowania do uwierzytelniania w zakresie kontroli dostępu i komunikacji z komputerem oraz siecią
komputerową, oprogramowanie komputerowe do transmisji danych
i informacji, oprogramowanie do handlu elektronicznego i płatności
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elektronicznych, systemy płatności elektronicznych, oprogramowanie komputerowe do handlu elektronicznego umożliwiające użytkownikom dokonywanie elektronicznych transakcji biznesowych
za pośrednictwem światowej sieci komputerowej, aplikacje mobilne,
aplikacje mobilne do płatności elektronicznych, platformy oprogramowania komputerowego dla płatności elektronicznych i transakcji
elektronicznych, urządzenia do przetwarzania płatności elektronicznych, terminale komputerowe do celów bankowych, bezpieczne terminale do transakcji elektronicznych, terminale do elektronicznego
przetwarzania płatności kartami kredytowymi, terminale do kart kredytowych, terminale do płatności elektronicznych, niezależna sieć
terminali do płatności elektronicznych, niezależna sieć bankomatów,
terminale do płatności wirtualnych, karty płatnicze i karty kredytowe
kodowane magnetycznie, terminale POS, systemy elektronicznych
terminali płatniczych [epos], oprogramowanie komputerowe do kontroli terminali samoobsługowych, elektroniczne i magnetyczne karty
identyfikacyjne do użytku w związku z płatnością za usługi, sprzęt
komputerowy do przetwarzania płatności elektronicznych dokonywanych na rzecz osób trzecich i przez osoby trzecie, bankomaty,
karty magnetyczne bankomatowe, terminale płatnicze, bankomaty
i liczarki pieniędzy, kasy rejestrujące, elektroniczne kasy rejestrujące, automaty do depozytów gotówkowych, automaty do pozostawiania depozytów gotówkowych, automatyczne maszyny sortujące
i liczące monety, programy komputerowe do elektronicznych kas
rejestrujących, oprogramowanie do elektronicznych kas rejestrujących, platformy oprogramowania umożliwiające użytkownikom
zbieranie pieniędzy, 35 wynajem sprzętu do elektronicznego terminala kasowego, udzielanie informacji dotyczących działalności
gospodarczej za pośrednictwem terminali komputerowych, outsourcing sprzętu do elektronicznego terminala kasowego, 36 usługi
w zakresie płatności, usługi płatności finansowych, obsługa płatności, elektroniczne przetwarzanie płatności, elektroniczne przetwarzanie płatności za pośrednictwem światowej sieci komputerowej,
pobieranie płatności, przetwarzanie usług transakcji finansowych
on-line, bankowość on-line, usługi bankowości elektronicznej, przetwarzanie płatności na rzecz banków, usługi płatności bezdotykowych, usługi w zakresie płatności elektronicznych, usługi w zakresie
mobilnych płatności elektronicznych, usługi w zakresie płatności
zdalnych, usługi płatności w handlu elektronicznym, przetwarzanie
elektronicznych transakcji przelewu obcych walut, usługi płatności
dokonywanych za pomocą kart obciążeniowych, usługi płatności
dokonywanych za pomocą kart kredytowych i kart debetowych,
przetwarzanie transakcji kartą debetową i kartą kredytową na rzecz
osób trzecich, przetwarzanie płatności dokonywanych przy użyciu
kart przedpłaconych, usługi kliringowe w zakresie transakcji płatniczych, usługi w zakresie administrowania płatności, usługi portfela
elektronicznego (usługi w zakresie płatności), usługi w zakresie bankomatów, wypożyczanie bankomatów, outsourcing bankomatów,
udostępnianie bankomatów do podejmowania i wpłacania pieniędzy, udostępnianie terminali płatniczych, wypożyczanie terminali
płatniczych, świadczenie usług finansowych za pośrednictwem
terminali płatniczych, outsourcing terminali płatniczych, usługi
przelewów, usługi transakcji finansowych, usługi bezgotówkowych
transakcji płatniczych, transakcje gotówkowe i walutowe, handel
walutami i wymiana walut, usługi płacenia rachunków on-line, elektroniczne transakcje debetowe, elektroniczne transakcje pieniężne,
elektroniczne transakcje za pomocą kart kredytowych, obsługa kart
do transakcji płatniczych, obsługa transakcji finansowych on-line,
obsługa płatności dokonywanych za pomocą kart obciążeniowych,
przetwarzanie płatności, przetwarzanie płatności za zakup towarów
i usług za pośrednictwem elektronicznej sieci łącznościowej, przetwarzanie płatności dotyczących kart kredytowych, udostępnianie
wielu opcji płatniczych za pośrednictwem terminali elektronicznych obsługiwanych samodzielnie przez klientów i zlokalizowanych
w sklepach detalicznych, usługi finansowe związane z podejmowaniem i deponowaniem gotówki, usługi finansowe związane z kartami bankowymi, usługi płatnicze świadczone za pośrednictwem
bezprzewodowej aparatury i urządzeń telekomunikacyjnych, usługi
pobierania opłat elektronicznych, usługi związane z kartami płatniczymi, zautomatyzowane usługi płatnicze, usługi związane z kartami
kredytowymi i gotówkowymi, 37 instalacja, naprawa i konserwacja
terminali płatniczych, instalacja, naprawa konserwacja bankomatów,
konserwacja terminali do przetwarzania danych, 38 usługi telekomunikacyjne w zakresie elektronicznego przesyłania, przekazywania i przetwarzania danych finansowych i płatności, łączność poprzez

terminale komputerowe, telematyczna komunikacja za pośrednictwem terminali komputerowych, elektroniczna transmisja danych
i dokumentów za pomocą terminali komputerowych i urządzeń elektronicznych, 39 uzupełnianie banknotów w bankomatach, 42 oprogramowanie jako usługa [SaaS], oprogramowanie jako usługa [SaaS]
obejmujące oprogramowanie do usług płatności, projektowanie
oprogramowania komputerowego, projektowanie oprogramowania komputerowego do sterowania terminalami samoobsługowymi, wypożyczanie oprogramowania komputerowego, konserwacja
oprogramowania komputerowego, umożliwianie tymczasowego
użytkowania oprogramowania on-line nie do pobrania, służącego
do realizacji płatności elektronicznych, umożliwianie tymczasowego
użytkowania oprogramowania on-line nie do pobrania, służącego
do uwierzytelniania w zakresie kontroli dostępu i komunikacji z komputerami i sieciami komputerowymi, usługi doradcze w dziedzinie
technologii, wypożyczanie sprzętu i urządzeń komputerowych, usługi uwierzytelniania (kontrola) danych przekazywanych za pomocą
telekomunikacji, usługi uwierzytelniania dla celów bezpiecznych
elektronicznych transakcji finansowych, outsourcing sprzętu i urządzeń komputerowych.

(111) 334212
(220) 2019 09 23
(210) 504716
(151) 2020 10 14
(441) 2020 03 16
(732)	ENTERPRISE FIFTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BEEF N’ PEPPER
(540)

(591) czarny, niebieski, różowy
(531) 29.01.13, 27.05.01, 03.04.04, 03.04.13, 26.01.15, 26.01.18
(510), (511) 43 katering obejmujący żywność i napoje dla instytucji,
katering obejmujący żywność i napoje na bankiety, katering obejmujący żywność i napoje na przyjęcia koktajlowe, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, organizacja
cateringu na imprezy urodzinowe, restauracje dla turystów, imprezy
firmowe [zapewnianie jedzenia i napojów], informacja o usługach
restauracyjnych, oferowanie żywności i napojów dla gości w restauracjach, oferowanie żywności i napojów w restauracjach i barach,
oferowanie żywności i napojów dla gości, przygotowywanie i zaopatrywanie w żywność i napoje do bezpośredniego spożycia, przygotowywanie posiłków, przygotowywanie posiłków i napojów, przygotowywanie żywności dla innych na zasadzie zlecania na zewnątrz,
restauracje z grillem, serwowanie jedzenia i napojów, serwowanie
napojów alkoholowych, serwowanie żywności i napojów dla gości
w restauracjach, serwowanie żywności i napojów dla gości, serwowanie żywności i napojów w restauracjach i barach, usługi barów i restauracji, usługi restauracyjne, usługi w zakresie przygotowywania
jedzenia i napojów, usługi zaopatrzenia w żywność i napoje.
(111) 334213
(220) 2019 09 23
(151) 2020 10 13
(441) 2020 01 20
(732)	GŁĄBICKI ANDRZEJ, Tarnowskie Góry (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Bacti Baby
(540)

(531) 27.05.01

(210) 504720

Nr 6/2021

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

(510), (511) 3 środki przeciwpotowe, olejki aromatyczne, barwniki
do celów kosmetycznych, barwniki kosmetyczne, saszetki zapachowe do bielizny, farby do brody, kosmetyki do brwi, ołówki do brwi,
pasty do butów, bursztyn do wyrobów perfumeryjnych, preparaty
do czyszczenia, chusteczki nasączone płynami kosmetycznymi, preparaty do czyszczenia protez zębowych, preparaty do demakijażu,
preparaty do depilacji, dezodoranty do użytku osobistego stosowane w przemyśle perfumeryjnym, mydła dezodoryzujące, mydła
dezynfekujące, olejki eteryczne z drzewa cedrowego, esencje eteryczne, olejki esencjonalne, antyseptyczny ałun po goleniu, mydło
do golenia, heliotropina, jonon stosowany w przemyśle perfumeryjnym, kadzidełka, kadzidła, sole do kąpieli do innych celów niż lecznicze, preparaty kosmetyczne do kąpieli, woda kolońska, kleje do przymocowania sztucznych włosów, maseczki kosmetyczne, mleczka
kosmetyczne, kosmetyki, kosmetyczne preparaty do odchudzania,
wazelina kosmetyczna, zestawy kosmetyczne, kosmetyki dla zwierząt, kosmetyki upiększające, kremy kosmetyczne, kremy wybielające do skóry, preparaty do kręcenia włosów, ekstrakty z kwiatów
stosowane w przemyśle perfumeryjnym, lakiery do paznokci, woda
lawendowa, olejek lawendowy, lotony do celów kosmetycznych,
preparaty do makijażu, puder do makijażu, maseczki kosmetyczne,
mieszaniny zapachowe, mięta do wyrobów perfumeryjnych, mleko
migdałowe do celów kosmetycznych, mydło migdałowe, olejek migdałowy, 5 aminokwasy do celów weterynaryjnych, balsamy do celów leczniczych, batoniki lukrecjowe do celów farmaceutycznych,
białko preparaty do celów medycznych, chleb dla diabetyków, leki
uspokajające, suplementy mineralne do żywności, preparaty farmaceutyczne, środki przeciwgorączkowe, herbata lecznicza, lecznicze
zioła, lekarstwa do picia, środki przeciw migrenie, leki dla ludzi, napoje lecznicze, środki nasenne, środki na uspokojenie, wody mineralne
do celów leczniczych, pastylki do celów farmaceutycznych, przeciwbólowe środki, zioła lecznicze, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, suplementy mineralne do żywności, tabletki do celów
farmaceutycznych, żywność dietetyczna do celów leczniczych,
żywność dla niemowląt, cukierki do celów leczniczych, środki przeczyszczające, wody mineralne do celów leczniczych, syropy do użytku farmaceutycznego, lekarstwa przeciw zaparciom, witaminowe
preparaty, środki oczyszczające, pigułki do celów farmaceutycznych,
cukier do celów medycznych, herbata odchudzająca do celów leczniczych, środki antykoncepcyjne chemiczne, preparaty farmaceutyczne, muszka hiszpańska w postaci proszku, jod do celów farmaceutycznych, kapsułki do celów farmaceutycznych, preparaty medyczne
do odchudzania, oleje lecznicze, pigułki do celów farmaceutycznych,
środki uśmierzające.

(111) 334214
(220) 2019 09 23
(210) 504730
(151) 2020 10 09
(441) 2020 03 09
(732) VITADIET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Łódź (PL)
(540) (znak słowny)
(540)	ANDRODIET
(510), (511) 5 suplementy diety, produkty farmaceutyczne, wyroby
medyczne do celów leczniczych w postaci tabletek, kapsułek, proszków, płynów, żeli, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego,
ekstrakty roślinne do celów farmaceutycznych, ekstrakty roślinne
i ziołowe do celów leczniczych, ekstrakty ziołowe do celów medycznych, lecznicze wyciągi ziołowe do celów medycznych, wyciągi
z roślin leczniczych, wyciągi z ziół leczniczych, mieszanki ziołowe
do użytku medycznego.
(111) 334215
(220) 2019 09 25
(210) 504821
(151) 2020 10 13
(441) 2020 01 27
(732)	AS CROP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Poznań (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Masterpen
(510), (511) 1 nawozy, 5 pestycydy, fungicydy, herbicydy, insektycydy.
(111) 334216
(220) 2019 09 25
(210) 504822
(151) 2020 10 13
(441) 2020 06 08
(732) ROLESKI SPÓŁKA JAWNA, Zbylitowska Góra (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) FIRMA ROLESKI SOS BARDZO OSTRY SUPER HOT! SOSY
BARDZO OSTRE!
(540)

(591) pomarańczowy, czerwony, żółty, biały, czarny
(531) 27.05.01, 27.05.08, 27.05.09, 27.05.10, 05.09.21, 19.07.99, 29.01.15
(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) 334217
(220) 2019 09 25
(210) 504851
(151) 2020 10 15
(441) 2020 06 08
(732)	GRYGLICKI RAFAŁ PHU KONTAKT, Koszalin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MATSIM
(540)

(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.13.25
(510), (511) 7 automaty przemysłowe do zamocowywania przedmiotów w celu obróbki, automaty przemysłowe stosowane do produkcji,
automatyczne maszyny do czyszczenia, automatyczne urządzenia
do transportu bliskiego i przeładunku, manipulatory [ramiona] robotyczne do celów przemysłowych, mechanizmy robotyczne do przenoszenia, mechanizmy robotyczne do transportu, mechanizmy zrobotyzowane do obróbki tworzyw sztucznych, mechanizmy
zrobotyzowane do obróbki metalu, mechanizmy zrobotyzowane
do podnoszenia, mechanizmy zrobotyzowane do obróbki drewna,
przemysłowe zrobotyzowane maszyny do nacinania, zautomatyzowane maszyny do malowania, wyrzynarki zrobotyzowane, roboty
transportowe, roboty przemysłowe do obróbki tworzyw sztucznych,
roboty przemysłowe do obróbki drewna, roboty przemysłowe
do formowania metali, roboty przemysłowe do formowania tworzyw sztucznych, roboty o ramionach przegubowych do manipulowania przedmiotami obrabianymi, roboty do transportu bliskiego
i przeładunku materiałów, roboty do przenoszenia przedmiotów obrabianych, roboty do podawania przedmiotów obrabianych, roboty
do obrabiarek, roboty do manipulowania prętów, zrobotyzowane
separatory, zrobotyzowane pakowarki, zrobotyzowane napełniarki,
zrobotyzowane mechanizmy do obróbki metalu, zrobotyzowane
mechanizmy do obróbki tworzyw sztucznych, zrobotyzowane mechanizmy do użytku w przetwórstwie owoców, zrobotyzowane mechanizmy do użytku w przetwórstwie żywności, zrobotyzowane mechanizmy do użytku w przetwórstwie warzyw, zrobotyzowane
maszyny do wykańczania, zrobotyzowane maszyny do zamykania,
zrobotyzowane maszyny do etykietowania, akcesoria do zaciskania
przedmiotów obrabianych [maszyny], depaletyzatory [maszyny], instalacje do transportu bliskiego hurtem materiałów w postaci granulek, ładowarki do pakowania towarów, maszyny do stabilizacji palet,
maszyny do sortowania partii, maszyny do sortowania dla przemy-
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słu, maszyny do przenoszenia palet, maszyny do przenoszenia materiałów, maszyny do przeładunku pojemników, maszyny do paletyzacji, maszyny do paletowania, maszyny do pakowania, manipulatory
przemysłowe [maszyny], podajniki, pakowarki, pakowanie (maszyny
do-), maszyny do załadunku i rozładunku, maszyny pakujące do owijania, maszyny paletujące, maszyny podające dla pras, maszyny podające tacki na linię, maszyny podziałowe, maszyny przeładunkowe,
maszyny transportowe, maszyny załadowcze, mechanizmy otwierające i zamykające, podajniki radialne [maszyny], podnoszone platformy robocze, przenośniki i pasy do przenośników, rozwijarki, windy
i podnośniki, wałki jako części linii pakujących [maszyny], urządzenia
mechaniczne do nawijania, uniwersalne przenośniki ładunków, zwijarki mechaniczne, zaginarki kartonów, maszyny do mieszania, maszyny do mielenia drewna, maszyny do gładzenia do obróbki metali,
maszyny do formowania, maszyny do dejonizacji, maszyny do ciągłego sekwencjonowania arkuszy, manipulatory [maszyny] do użytku przemysłowego, maszyny do pakowania z obkurczaniem, maszyny do obróbki tworzyw sztucznych, maszyny do produkcji pudeł,
maszyny do produkcji pojemników, maszyny do produkcji narzędzi,
maszyny do produkcji materiałów opakowaniowych, maszyny
do wytwarzania materiałów do pakowania, maszyny do użytku
w montażu, maszyny powlekające, maszyny potrząsające używane
w produkcji, maszyny odpylające do użytku w przetwórstwie chemicznym, maszyny, obrabiarki oraz narzędzia i urządzenia o napędzie elektrycznym, do mocowania i łączenia, maszyny montażowe,
maszyny mieszające, maszyny łączące, maszyny i urządzenia tnące,
wiercące, ścierające, ostrzące i do obróbki powierzchni, maszyny
i urządzenia do przetwarzania i przygotowywania żywności i napojów, maszyny do wytwarzania narzędzi, maszyny do wytwarzania
opakowań, maszyny do znaczenia farb, maszyny wkładające arkusze,
obrabiarki do przemysłu obróbki tworzyw sztucznych, przyrządy
mechaniczne do sterowania systemem, przyrządy mechaniczne [maszyny] do nakładania wzorów, inne niż do użytku biurowego, przyrządy sterujące procesami [mechaniczne], przyrządy sterujące procesami [hydrauliczne], urządzenia do obróbki maszynowej, urządzenia
absorpcyjne do celów przetwórstwa chemicznego, sortowniki odpadów, zautomatyzowane maszyny montażowe, urządzenia sterujące
procesami [pneumatyczne], urządzenia sterujące procesami [hydrauliczne], urządzenia sterujące procesami [mechaniczne], urządzenia manipulacyjne [maszyny] do użytku przemysłowego, akcesoria
do zaciskania przedmiotów obrabianych [części do maszyn], akcesoria [przystawki] do głowic do narzędzi elektrycznych, aktuatory liniowe [przetwarzające ruch obrotowy na liniowy], centra rotacyjne [części do maszyn], części przekładni zębatej, inne niż do pojazdów
lądowych, części mechanizmów napędu [inne niż do pojazdów lądowych], części przekładni maszyn, z wyjątkiem do pojazdów lądowych, części hamulcowe, inne niż do pojazdów, chwytaki wieloskorupowe [maszyny], obudowy maszyn, podajniki do maszyn,
podajniki [części maszyn], pokrywy [części maszyn], pokrywy [osłony, części maszyn], silniki liniowe, silniki liniowe, inne niż do pojazdów lądowych, stoły obrotowe do obrabiarek, stojaki (maszyn), stoły
do maszyn, stojany [statory], stojany stanowiące części maszyn, stoły
przesuwne do przedmiotów obrabianych [części do maszyn], stoły
przesuwne do przedmiotów obrabianych [maszyny], suporty [części
maszyn], uchwyty na narzędzia do obrabiarek do metalu (części maszyn), uchwyty maszynowe będące stojakami [przystosowane
do maszyn], maszyny rozpylające, 20 pojemniki cylindryczne z tworzyw sztucznych do pakowania, pojemniki do pakowania z tworzyw
sztucznych, pojemniki kompostowe wytwarzane z tworzyw sztucznych, pojemniki na jajka [opakowania] z tworzyw sztucznych, pojemniki na lekarstwa z tworzyw sztucznych, pojemniki ochronne z materiałów niemetalowych do pakowania towarów, pojemniki
opakowaniowe wykonane głównie z tworzyw sztucznych, pudełka
do przechowywania [z tworzyw sztucznych], pudełka do pakowania
złożone [z tworzyw sztucznych], pudełka do pakowania złożone
[tworzywa sztuczne], pudełka do pakowania wykonane z tworzyw
sztucznych, pudełka do pakowania z tworzyw sztucznych, pudełeczka na upominki rozdawane na przyjęciach z tworzywa sztucznego,
pojemniki z tworzyw sztucznych do użytku w branży agrochemicznej, pojemniki z tworzyw sztucznych do wytwarzania kompostu, pojemniki z tworzyw sztucznych na leki do użytku handlowego, przezroczyste pojemniki na żywność stosowane do pakowania
handlowego, pudełka z tworzyw sztucznych, pudełka z tworzyw
sztucznych do pakowania, pudełka z tworzyw sztucznych do układania w stosy, pudełka z tworzyw sztucznych do pakowania, płaskie,

pudełka składane do pakowania [z tworzyw sztucznych], pudełka
składane do pakowania [tworzywo sztuczne], pudełka przenośne
[pojemniki] z tworzyw sztucznych, pudełka ozdobne z tworzyw
sztucznych, pudełka na jajka [opakowania] z tworzyw sztucznych,
pudełka drewniane lub z tworzyw sztucznych, puste kapsułki
do kawy z tworzywa sztucznego, zatyczki z tworzyw sztucznych
do pojemników przemysłowych do pakowania, tacki z tworzyw
sztucznych [pojemniki] używane do pakowania żywności, tacki
na jaja [wytłoczki] wykonane z tworzyw sztucznych, tacki na jaja [wytłaczanki] wykonane z tworzyw sztucznych, tace z tworzyw sztucznych do pakowania jaj przystosowane do układania w stosy, tace
z tworzyw sztucznych przystosowane do układania w stosy, wkładki
z tworzyw sztucznych do użytku jako wyłożenia pojemników, zamknięcia do pojemników, zamknięcia do pojemników niemetalowe,
40 budowanie maszyn na zamówienie, produkcja na zamówienie
stalowych elementów konstrukcyjnych, produkcja na zamówienie
narzędzi dla osób trzecich, produkcja na zamówienie form (odlewów) stosowanych w przemyśle, trasowanie laserem, wytwarzanie
na zamówienie stalowych elementów konstrukcyjnych, wytwarzanie
na zamówienie poprzez bezpośrednie spiekanie laserowe metali,
grawerowanie laserowe, grawerowanie form, grawerowanie, dostarczanie informacji dotyczących obróbki materiałów, formowanie materiałów z tworzyw sztucznych, frezowanie, grawerowanie matryc,
informacje o obróbce materiałów, łączenie elementów przy użyciu
technik spawania ultradźwiękami, laminowanie, laminowanie arkuszy z tworzyw sztucznych, laminowanie tworzyw sztucznych, nakładanie powłok odpornych na zużycie na metale i tworzywa sztuczne,
nakładanie powłok wykorzystując termicznego napylania plazmowego, nakładanie powłok wykorzystując techniki chemicznego osadzania z fazy gazowej, nakładanie powłok wykorzystując techniki fizycznego osadzania z fazy gazowej, nakładanie powłok
wykorzystując techniki naparowywania próżniowego, obróbka
i przetwarzanie materiałów z tworzyw sztucznych, obróbka i recykling opakowań, obróbka materiałów wiązką laserową, obróbka materiałów z tworzyw sztucznych w celu produkcji form z tworzyw
sztucznych, obróbka materiałów przy wykorzystaniu fal ultradźwiękowych w celu modyfikacji ich właściwości, polerowanie metali, polerowanie powierzchni, polerowanie ścierne powierzchni metalowych, przetwarzanie tworzyw sztucznych, udzielanie informacji
związanych z przetwarzaniem materiałów z tworzyw sztucznych,
szlifowanie powierzchni, szlifowanie, usługi trasowania laserem,
usługi w zakresie obróbki metalu, usługi polerowania, udzielanie informacji związanych z usługami introligatorskimi, udzielanie informacji dotyczących usług drukarskich, usługi wykańczania druków
[introligatorstwo], wynajem grawerek laserowych, udzielanie informacji związanych z wynajmem maszyn introligatorskich, udzielanie
informacji związanych z wypożyczaniem maszyn i urządzeń drukarskich, wynajem maszyn introligatorskich, wypożyczanie sprzętu introligatorskiego, 42 badania związane ze skomputeryzowaną automatyzacją procesów przemysłowych.

(111) 334218
(220) 2019 09 26
(210) 504887
(151) 2020 10 13
(441) 2020 01 13
(732) DĄBROWSKI PIOTR FEEL THE FLOW, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FEEL THE FLOW
(540)

(591) biały, ciemnoniebieski, pomarańczowy
(531) 29.01.13, 27.05.05, 27.05.08, 27.05.11, 27.05.17, 06.01.02,
06.01.04, 26.04.02, 26.04.05, 26.04.18
(510), (511) 39 agencje rezerwacji podróży, agencje usługowe do planowania podróży, biura podróży, doradztwo w zakresie podróży, organizacja i prowadzenie wycieczek turystycznych, organizowanie
transportu wakacyjnego, planowanie, organizowanie i rezerwacja
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podróży, prowadzenie wycieczek, 41 organizowanie obozów sportowych, szkolenia sportowe, wynajem sprzętu sportowego, organizacja imprez sportowych i rozrywkowych.

(111) 334219
(220) 2019 09 27
(210) 504933
(151) 2020 10 09
(441) 2020 06 22
(732) RADPOL SPÓŁKA AKCYJNA, Człuchów (PL)
(540) (znak słowny)
(540) RADPOL
(510), (511) 6 rury metalowe, rury metalowe preizolowane, metalowe łączniki do rur, kształtki rurowe preizolowane, metalowe złączki
do rur, sworznie metalowe, zaciski do kabli (metalowe), kołki metalowe, kołki do ścian metalowe, drobnica żelazna, metalowe opaski
zaciskowe do kabli, metalowe opaski kablowe, podkładki cupalowe
aluminiowo-miedziane, kompensatory jednorazowe, 9 przewodniki i przewody elektryczne, druty elektryczne, instalacje elektryczne,
materiały na przewody do sieci i instalacji elektrycznych, złączki (elektryczność), złącza elektryczne, złącza do przewodów elektrycznych,
osłony do identyfikacji przewodów elektrycznych, tuleje złączowe
do kabli elektrycznych, zaciski do przewodów elektrycznych, rozgałęźniki, przełączniki elektryczne, osłony do końcówek kabli elektrycznych, mufy i głowice kablowe do stosowania w instalacjach elektrycznych, mufy przelotowe do stosowania w instalacjach elektrycznych,
mufy przejściowe do stosowania w instalacjach elektrycznych, mufy
przelotowe żywiczne do stosowania w instalacjach elektrycznych,
mufy rozgałęźne żywiczne do stosowania w instalacjach elektrycznych, mufy do kabli telekomunikacyjnych, sygnalizacyjnych i sterowniczych o izolacji polimerowej i gumowej, głowice wnętrzowe do kabli
elektrycznych, głowice napowietrzne do kabli elektrycznych, zestawy
uziemiające, końcówki i złączki do kabli elektrycznych, złączki instalacyjne do kabli elektrycznych, listwy zaciskowe, gniazda bezpiecznikowe, główki bezpiecznikowe, taśmy ostrzegawcze, sygnalizacja
alarmowa, w tym instalacja impulsowa, instalacja rezystancyjna, urządzenia pomiarowe, akcesoria do instalacji rezystancyjnych, końcówki i złączki kablowe do kabli elektrycznych, w tym końcówki kablowe aluminiowe do kabli elektrycznych, złączki kablowe aluminiowe
do kabli elektrycznych, złączki płaskoowalne do linii napowietrznych
do kabli elektrycznych, końcówki kablowe miedziane do kabli elektrycznych, końcówki kablowe aluminiowo-miedziane do kabli elektrycznych, złączki kablowe miedziane do kabli elektrycznych, złączki
kablowe aluminiowo-miedziane do kabli elektrycznych, bolce kablowe aluminiowo-miedziane do kabli elektrycznych, śrubowe końcówki
do kabli elektrycznych, 17 elastyczne rury niemetalowe, rury termokurczliwe, rury osłonowe polietylenowe, przewody giętkie niemetalowe, przewody termokurczliwe, materiały izolacyjne i uszczelniające,
izolatory, izolatory do przewodów elektrycznych, taśmy izolacyjne,
taśmy termokurczliwe, elastyczne uszczelki z tworzyw sztucznych,
uszczelki końcowe termokurczliwe, substancje uszczelniające do połączeń, osłony i złączki niemetalowe do rur, osprzęt termokurczliwy,
palczatki termokurczliwe, kapturki termokurczliwe, płaty termokurczliwe, termokurczliwe kształtki uszczelniające, klosze termokurczliwe,
taśmy termokurczliwe, termokurczliwe przepusty murowe, dławice
termokurczliwe, termokurczliwe zestawy ochronne (mufy końcowe),
termokurczliwe oznaczniki faz, taśmy elektroizolacyjne, izolatory,
izolatory liniowe, izolatory kompozytowe, izolatory stacyjne wsporcze i przepustowe, przepusty transformatorowe, izolatory trakcyjne,
osłony ceramiczne, wibroizolatory, pierścienie gumowe uszczelniające, korki odpowietrzające i zgrzewane do muf i łączników rurowych,
zabezpieczające poduszki kompensacyjne do rur, 19 sztywne rury
niemetalowe z tworzyw sztucznych, kształtki rurowe rozgałęzieniowe niemetalowe, strunobetonowe żerdzie wirowane, 20 uchwyty
(zaciski) z tworzyw sztucznych do rur lub kabli, kołki do ścian niemetalowe, opaski spinające do kabli, elementy mocujące do opasek
kablowych z tworzyw sztucznych, 37 usługi preizolacji wyrobów metalowych i wyrobów z tworzyw sztucznych, 40 obróbka materiałów,
usługi sieciowania radiacyjnego.
(111) 334220
(220) 2019 09 30
(151) 2020 10 13
(441) 2020 02 24
(732)	HAWEŁKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PAŁAC CZECZOTKA 1564

(210) 504979
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(540)

(591) złoty, czarny, biały
(531) 07.05.08, 27.05.01, 27.07.01, 29.01.13
(510), (511) 35 sprzedaż artykułów spożywczych, tytoniowych, przemysłowych, leków, zarządzanie działalnością gospodarczą, prowadzenie marketingu, organizacji promocji sprzedaży, doradztwo w zakresie: zarządzania przedsiębiorstwami handlowymi, dystrybucja
i rozpowszechnianie materiałów reklamowych [ulotek, prospektów,
materiałów drukowanych, próbek], administrowanie i zarządzanie
centrami handlowo-rozrywkowymi, sklepami, punktami usługowymi, gastronomiczno-hotelarskimi, hurtowniami, obiektami rozrywkowo-rekreacyjnymi, zarządzanie działalnością gospodarczą, usługi
związane z organizacją sieci handlowych, gastronomicznych i hotelowych, zarządzanie handlowe w zakresie koncesjonowania dóbr i usług
na rzecz osób trzecich, usługi reklamowe, usługi polegające na promocji sprzedaży dla osób trzecich, organizowanie targów i wystaw
w celach handlowych, wynajmowanie miejsc na umieszczanie ogłoszeń lub reklam, pokazy towarów, pokazy mody w celach handlowych
i promocyjnych, usługi w zakresie agencji importowych, publikowanie
tekstów reklamowych, prowadzenie komputerowych baz danych,
usługi związane z udostępnianiem baz danych, wynajmowanie dystrybutorów automatycznych, wynajmowanie powierzchni na cele reklamowe, usługi w zakresie informacji handlowej, usługi reklamy i promocji sprzedaży na rzecz osób trzecich w sieciach komputerowych oraz
w mediach, usługi w zakresie dekoracji wystaw i witryn sklepowych,
organizowanie wystaw i imprez kulturalnych, rozrywkowych w celach handlowych, usługi handlu detalicznego w zakresie dzieł sztuki
świadczone przez galerie sztuki, wyceny dotyczące przedsięwzięć
handlowych, gastronomicznych i hotelowych, organizowanie losowania nagród w celach promocyjnych, organizacja konkursów w celach
reklamowych, usługi w zakresie administrowania, zarządzania i wynajmowania obiektów rozrywkowych i rekreacyjnych, usługi w zakresie
promocji zdrowia i zdrowego stylu życia, 41 usługi w zakresie rozrywki
i rekreacji, usługi salonów gier, kasyn, organizowanie i prowadzenie
imprez rozrywkowych, sportowych i rekreacyjnych, organizowanie
konkursów, gier losowych i loterii, organizowanie wystaw i targów
z dziedziny kultury i edukacji, organizowanie festynów, spotkań towarzyskich i okolicznościowych, balów, dyskotek, kursów, pokazów, szkoleń, konferencji, kongresów, seminariów, sympozjów, zjazdów, konkursów, usługi w zakresie: edukacji, organizowanie wypoczynku poprzez
oferowanie usług związanych z edukacją, kulturą, sportem i rozrywką,
usługi salonów fittness i klubów zdrowia w zakresie poprawy kondycji fizycznej, organizowanie i prowadzenie szkoleń specjalistycznych
w zakresie zarządzania restauracjami, kawiarniami, hotelami, sklepami
oraz szkoleniem personelu obsługującego w/w obiekty, usługi galerii
sztuki i salonów wystawienniczych związanych z edukacją, salonów
wystawienniczych w celach rozrywkowych, salonów wystawienniczych związanych z kulturą, wynajem sal wyposażonych w sprzęt
audiowizualny i telefoniczny, publikacje elektroniczne on-line, usługi
w zakresie prowadzenia sal kinowych, produkcja i reprodukcja filmów
i nagrań: video, dźwiękowych oraz ich rozpowszechnianie, usługi fotograficzne polegające na fotografowaniu osób, przedmiotów natury,
montaż programów radiowych i telewizyjnych, wydawanie książek
i tekstów innych niż reklamowe, rezerwacja biletów do kin i teatrów,
43 hotele, motele, pensjonaty, kawiarnie, restauracje, punkty gastronomiczne, rezerwacja noclegów w hotelach, pensjonatach i innych
podmiotach zajmujących się czasowym zakwaterowaniem, usługi
realizowane w gastronomii, usługi zaopatrzenia w żywność i napoje,
domy opieki dla osób w podeszłym wieku, wynajmowanie pomieszczeń na pobyt czasowy, wynajmowanie sal na: posiedzenia, mityngi,
narady, szkolenia, wypożyczanie: krzeseł, stołów, bielizny stołowej
i szklanych naczyń, usługi cateringowe.
(111) 334221
(220) 2019 09 30
(151) 2020 10 14
(441) 2020 01 13
(732) SOIŃSKI PRZEMYSŁAW, Reda (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MOZART KLUBOKAWIARNIA

(210) 504991
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(540)

(111) 334225
(220) 2019 10 02
(210) 505097
(151) 2020 10 14
(441) 2020 03 02
(732) SZCZEKOCKA EDYTA PEMAW GROUP, Zabrze (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) me Seduce
(540)

(591) szary, biały
(531) 29.01.12, 27.05.01, 22.01.15
(510), (511) 41 usługi klubów nocnych, usługi związane z dyskotekami,
biura rezerwacji biletów koncertowych, organizowanie balów, koncerty muzyczne, dyskoteki, planowanie przyjęć, świadczenie usług w zakresie karaoke, usługi artystów estradowych, usługi klubowe [rozrywka lub nauczanie], usługi parków rozrywki, usługi rozrywkowe.
(111) 334222
(220) 2019 09 30
(210) 505006
(151) 2020 10 09
(441) 2020 06 01
(732) BIOFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Poznań (PL)
(540) (znak słowny)
(540) KETOMAX
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, środki sanitarne dla celów
medycznych, dietetyczna żywność i substancje do celów leczniczych, żywność dla niemowląt, suplementy diety dla ludzi..
(111) 334223
(220) 2019 09 30
(210) 505017
(151) 2020 10 14
(441) 2020 03 23
(732) ZACERKOWNA-STANIASZEK KATARZYNA ATENA, Łódź (PL)
(540) (znak słowny)
(540) jaśminówka
(510), (511) 43 tymczasowe zakwaterowanie, hotele, hostele i pensjonaty, zakwaterowanie wakacyjne i turystyczne, organizowanie i udostępnianie zakwaterowania tymczasowego, organizowanie zakwaterowania na pobyt czasowy, rezerwacja pokoi, rezerwacja zakwaterowania
tymczasowego za pośrednictwem Internetu, rezerwacja zakwaterowania na rzecz podróżnych, rezerwacja zakwaterowania, rezerwacja
zakwaterowania tymczasowego, tymczasowy wynajem pokoi, udostępnianie informacji o tymczasowym zakwaterowaniu za pośrednictwem Internetu, udostępnianie informacji o usługach tymczasowego
zakwaterowania, udostępnianie obiektów na imprezy i tymczasowych
biur oraz pomieszczeń na posiedzenia, konstrukcje przenośne [wypożyczanie-], dzierżawa metalowych i niemetalowych budynków przenośnych, usługi obiektów gościnnych [zakwaterowanie], usługi w zakresie
wynajmu pokojów, usługi w zakresie zapewniania obiektów na uroczystości, wynajem konstrukcji namiotowych, wynajem pawilonów,
wynajem pokoi jako tymczasowego zakwaterowania, wynajmowanie
pokoi, wynajem budynków przenośnych, wynajmowanie zakwaterowania na pobyt czasowy, wypożyczanie namiotów, zapewnianie
miejsc do tymczasowego odpoczynku dla pasażerów, zapewnianie
umeblowanego zakwaterowania tymczasowego, zapewnianie zakwaterowania tymczasowego w domach i mieszkaniach.
(111) 334224
(220) 2019 10 01
(210) 505042
(151) 2020 10 13
(441) 2020 01 20
(732) BARANOWSKA MAŁGORZATA, KUROWSKI TOMASZ MEGA
SOLAR SPÓŁKA CYWILNA, Łódź (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FITFORMA FORMA PRZEZ CAŁY ROK
(540)

(591) turkusowy, biały, czarny, zielony
(531) 27.05.01, 27.05.24, 29.01.14
(510), (511) 41 prowadzenie zajęć fitness, udostępnianie obiektów
i sprzętu rekreacyjnego, udostępnianie obiektów i sprzętu sportowego, chronometraż imprez sportowych, informacja o rekreacji, kultura
fizyczna, usługi trenera osobistego [trening sprawności fizycznej].

(531) 27.05.01, 02.03.01, 02.03.23
(510), (511) 18 skóra i imitacje skóry, wyroby z tych materiałów
nie ujęte w innych klasach, skóry zwierzęce, skóry surowe, walizy
i torby podróżne, parasolki, parasole i laski, akcesoria skórzane oraz
z imitacji skóry, torby, torebki, aktówki, teczki, plecaki, kuferki, etui,
portfele, portmonetki, wizytówki, paski, bicze, uprzęże i wyroby rymarskie, 25 odzież, bielizna, obuwie, nakrycia głowy, 35 usługi w zakresie sprzedaży towarów: skóra i imitacje skóry, wyroby z tych materiałów nie ujęte w innych klasach, skóry zwierzęce, skóry surowe,
walizy i torby podróżne, parasolki, parasole i laski, akcesoria skórzane
oraz z imitacji skóry, torby, torebki, aktówki, teczki, plecaki, kuferki,
etui, portfele, portmonetki, wizytówki, paski, bicze, uprzęże i wyroby rymarskie, odzież, bielizna, obuwie, nakrycia głowy, salony z bielizną i artykułami dla kobiet, usługi zarządzania i administrowania
działalnością handlową, usługi w zakresie doradztwa handlowego
i gospodarczego, pomoc i doradztwo w organizowaniu, zarządzaniu
i prowadzeniu przedsiębiorstw handlowych, sklepów, hurtowni oraz
sprzedaży internetowej, agencje eksportowo-importowe, pośrednictwo handlowe, wyszukiwanie partnerów handlowych, pośredniczenie w zawieraniu kontraktów handlowych, organizowanie sieci
sprzedaży, informacja handlowa, prezentacja oferty handlowej w Internecie, usługi w zakresie reklamy i promocji, zgrupowanie na rzecz
osób trzecich towarów: skóra i imitacje skóry, wyroby z tych materiałów nie ujęte w innych klasach, skóry zwierzęce, skóry surowe, walizy
i torby podróżne, parasolki, parasole i laski, akcesoria skórzane oraz
z imitacji skóry, torby, torebki, aktówki, teczki, plecaki, kuferki, etui,
portfele, portmonetki, wizytówki, paski, bicze, uprzęże i wyroby rymarskie, odzież, bielizna, obuwie, nakrycia głowy, salony z bielizną
i artykułami dla kobiet-pozwalające nabywcy wygodnie oglądać
i kupować te towary: w sklepach, hurtowniach, z katalogu różnych
artykułów, na stronie internetowej, za pośrednictwem usługi elektronicznej, za pośrednictwem systemu telezakupów, wykorzystując
zamówienie korespondencyjne, używając środków telekomunikacji.
(111) 334226
(220) 2019 10 02
(210) 505098
(151) 2020 10 12
(441) 2020 03 09
(732) POLSKA GRUPA GÓRNICZA SPÓŁKA AKCYJNA, Katowice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Karlik EKOGROSZEK
(540)

(591) czarny, jasnofioletowy
(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.02.03
(510), (511) 4 antracyt, brykiety węglowe, brykiety materiałów palnych, mieszaniny węgla z biokomponentami i biomasą, miał węglowy, węgiel kamienny, 35 wyselekcjonowanie, z myślą o osobach trzecich, produktów węglowych i węgla dla umożliwienia konsumentom
obejrzenia towaru i dokonania zakupu, w tym także za pośrednictwem Internetu, usługi hurtowni opału w zakresie oferowania węgla
i produktów węglopochodnych, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, organizowanie wystaw w celach handlowych i reklamo-
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wych, 39 konfekcjonowanie węgla i produktów węglowych w worki
i pojemniki, dystrybucja, dostawy i magazynowanie węgla i produktów węglowych, usługi transportowe, usługi składu opału w zakresie
oferowania węgla i produktów węglopochodnych.

(111) 334227
(220) 2019 10 02
(210) 505101
(151) 2020 10 12
(441) 2020 03 09
(732) POLSKA GRUPA GÓRNICZA SPÓŁKA AKCYJNA, Katowice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Wujek EKOGROSZEK
(540)

(591) czarny, ciemnoczerwony
(531) 27.05.01, 26.02.03, 29.01.12
(510), (511) 4 antracyt, brykiety węglowe, brykiety materiałów palnych, mieszaniny węgla z biokomponentami i biomasą, miał węglowy, węgiel kamienny, 35 wyselekcjonowanie, z myślą o osobach trzecich, produktów węglowych i węgla dla umożliwienia konsumentom
obejrzenia towaru i dokonania zakupu, w tym także za pośrednictwem Internetu, usługi hurtowni opału w zakresie oferowania węgla
i produktów węglopochodnych, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, organizowanie wystaw w celach handlowych i reklamowych, 39 konfekcjonowanie węgla i produktów węglowych w worki
i pojemniki, dystrybucja, dostawy i magazynowanie węgla i produktów węglowych, usługi transportowe, usługi składu opału w zakresie
oferowania węgla i produktów węglopochodnych.
(111) 334228
(220) 2019 10 02
(210) 505132
(151) 2020 10 09
(441) 2020 02 10
(732)	GENERALI INVESTMENTS TOWARZYSTWO FUNDUSZY
INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540)	Generali Fundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny
Otwarty
(510), (511) 35 usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, 36
usługi finansowe, pieniężne i bankowe.
(111) 334229
(220) 2019 10 02
(210) 505133
(151) 2020 10 09
(441) 2020 02 10
(732)	GENERALI INVESTMENTS TOWARZYSTWO FUNDUSZY
INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540)	Generali Obligacje Fundusz Inwestycyjny Zamknięty
(510), (511) 35 usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, 36
usługi finansowe, pieniężne i bankowe.
(111) 334230
(220) 2019 10 02
(210) 505134
(151) 2020 10 09
(441) 2020 02 10
(732)	GENERALI INVESTMENTS TOWARZYSTWO FUNDUSZY
INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540)	Generali Obligacje: Nowa Europa
(510), (511) 35 usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, 36
usługi finansowe, pieniężne i bankowe.
(111) 334231
(220) 2019 10 02
(210) 505135
(151) 2020 10 09
(441) 2020 02 10
(732)	GENERALI INVESTMENTS TOWARZYSTWO FUNDUSZY
INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540)	Generali Profit Plus
(510), (511) 35 usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, 36
usługi finansowe, pieniężne i bankowe.
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(111) 334232
(220) 2019 10 02
(210) 505137
(151) 2020 10 09
(441) 2020 02 10
(732)	GENERALI INVESTMENTS TOWARZYSTWO FUNDUSZY
INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540)	Generali Fundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty
(510), (511) 35 usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, 36
usługi finansowe, pieniężne i bankowe.
(111) 334233
(220) 2019 10 03
(210) 505158
(151) 2020 10 09
(441) 2020 01 27
(732) POLSKIE RADIO SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ORKIESTRA POLSKIEGO RADIA w Warszawie
(540)

(531) 26.01.22, 26.11.12, 26.11.22, 27.05.01
(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) 334234
(220) 2019 10 03
(210) 505159
(151) 2020 10 09
(441) 2020 01 20
(732) POLSKIE RADIO SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) POLISH RADIO ORCHESTRA in Warsaw
(540)

(531) 01.15.23, 26.11.22, 27.05.01
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(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) 334235
(220) 2019 10 03
(151) 2020 10 13
(441) 2020 02 17
(732)	HAWEŁKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CZECZOTKA
(540)

(210) 505161

(591) niebieski, czarny, czerwony, brązowy, żółty, biały
(531) 29.01.15, 26.01.12, 26.01.04, 26.01.22, 25.01.25, 27.05.05, 27.05.08
(510), (511) 32 napoje owocowe, napoje bezalkoholowe, piwo, produkty piwowarskie, preparaty do przygotowywania napojów, preparaty do sporządzania likierów, soki warzywne, soki owocowe, syropy
do napojów, woda gazowana, woda i napoje mineralne, woda stołowa, 33 napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa), 35 sprzedaż artykułów
spożywczych, tytoniowych, przemysłowych, leków, zarządzanie działalnością gospodarczą, prowadzenie marketingu, organizacji promocji sprzedaży, doradztwo w zakresie: zarządzania przedsiębiorstwami
handlowymi, dystrybucja i rozpowszechnianie materiałów reklamowych (ulotek, prospektów, materiałów drukowanych, próbek), administrowanie i zarządzanie centrami handlowo-rozrywkowymi, sklepami,
punktami usługowymi, gastronomiczno-hotelarskimi, hurtowniami,
obiektami rozrywkowo-rekreacyjnymi, zarządzanie działalnością gospodarczą, usługi związane z organizacją sieci handlowych, gastronomicznych i hotelowych, zarządzanie handlowe w zakresie koncesjonowania dóbr i usług na rzecz osób trzecich, usługi reklamowe, usługi
polegające na promocji sprzedaży dla osób trzecich, organizowanie

targów i wystaw w celach handlowych i reklamowych, wynajmowanie
miejsc na umieszczanie ogłoszeń lub reklam, pokazy towarów, pokazy
mody w celach handlowych i promocyjnych, usługi w zakresie agencji importowych, publikowanie tekstów reklamowych, prowadzenie
komputerowych baz danych, usługi związane z udostępnianiem baz
danych, wynajmowanie dystrybutorów automatycznych, wynajmowanie powierzchni na cele reklamowe, usługi w zakresie informacji
handlowej, usługi reklamy i promocji sprzedaży na rzecz osób trzecich
w sieciach komputerowych oraz w mediach, usługi w zakresie dekoracji wystaw i witryn sklepowych, organizowanie wystaw i imprez
kulturalnych, rozrywkowych w celach handlowych, wyceny dotyczące
przedsięwzięć handlowych, gastronomicznych i hotelowych, organizowanie losowania nagród w celach promocyjnych, prowadzenie
salonów samochodowych, 39 usługi transportowe, wypożyczanie
pojazdów, prowadzenie parkingów, dostarczanie towarów do odbiorców, magazynowanie towarów, konfekcjonowanie towarów, usługi
biura podróży, usługi biura turystycznego, wynajmowanie miejsc
parkingowych, 41 usługi w zakresie rozrywki i rekreacji, usługi salonów gier, kasyn, organizowanie i prowadzenie imprez rozrywkowych,
sportowych i rekreacyjnych, organizowanie konkursów, gier losowych
i loterii, organizowanie wystaw i targów z dziedziny kultury i edukacji,
organizowanie festynów, spotkań towarzyskich i okolicznościowych,
balów, dyskotek, kursów, pokazów, szkoleń, konferencji, kongresów,
festiwali filmowych, festiwali muzycznych, festiwali o tematyce kulturalnej, seminariów, sympozjów, zjazdów, konkursów, usługi w zakresie: edukacji, promocji zdrowia i zdrowego stylu życia, organizowanie wypoczynku, usługi salonów fitness i klubów zdrowia w zakresie
poprawy kondycji fizycznej, organizowanie i prowadzenie szkoleń
specjalistycznych w zakresie zarządzania restauracjami, kawiarniami, hotelami, sklepami oraz szkoleniem personelu obsługującego
w/w obiekty, usługi galerii i salonów wystawienniczych, wynajem sal
wyposażonych w sprzęt audiowizualny i telefoniczny, publikacje elektroniczne on-line, usługi w zakresie prowadzenia sal kinowych, usługi
w zakresie administrowania, zarządzania i wynajmowania obiektów
rozrywkowych i rekreacyjnych, produkcja i reprodukcja filmów i nagrań: video, dźwiękowych oraz ich rozpowszechnianie, usługi fotograficzne polegające na fotografowaniu osób, przedmiotów natury,
montaż programów radiowych i telewizyjnych, wydawanie książek
i tekstów innych niż reklamowe, rezerwacja biletów do kin i teatrów,
43 hotele, motele, pensjonaty, kawiarnie, restauracje, punkty gastronomiczne, rezerwacja noclegów w hotelach, pensjonatach i innych
podmiotach zajmujących się czasowym zakwaterowaniem, usługi
realizowane w gastronomii, usługi zaopatrzenia w żywność i napoje,
domy opieki dla osób w podeszłym wieku, wynajmowanie pomieszczeń na pobyt czasowy, wynajmowanie sal na: posiedzenia, mityngi,
narady, szkolenia, wypożyczanie: krzeseł, stołów, bielizny stołowej
i szklanych naczyń, usługi cateringowe, opieka nad dziećmi podczas
czasowej nieobecności rodziców.

(111) 334236
(220) 2019 10 03
(210) 505162
(151) 2020 10 13
(441) 2020 02 17
(732) MOSTOWIK MARCIN SMB HYDRO-MAR, Ryczów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SMB HYDRO-MAR MARCIN MOSTOWIK
(540)

(591) czarny, zielony, czerwony, biały
(531) 29.01.14, 15.01.99, 27.05.05, 27.05.08, 27.05.17
(510), (511) 35 doradztwo w zakresie: zarządzania przedsiębiorstwem produkcyjnym, usługi w zakresie: organizacji i zarządzania przedsięwzięciami inwestycyjnymi w celu budowy, sprzedaż
w tym przy użyciu środków telekomunikacji i Internetu artykułów
spożywczych, odzieży, wyrobów tekstylnych, artykułów wyposażenia wnętrz, materiałów budowlanych, materiałów instalacyjnych,
środków chemicznych, olejów do części maszyn, preparatów i detergentów do mycia i pielęgnacji pojazdów, preparatów do konserwacji pojazdów i ich części, preparatów niezbędnych do utrzymania
sprawności pojazdów, profesjonalnych urządzeń i narzędzi stanowiących wyposażenie wszelkiego typu stacji naprawczych i diagno-
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stycznych, maszyn budowlanych i burzących, pojazdów, części zamiennych do maszyn i urządzeń, usługi promocyjne i marketingowe,
usługi agencji eksportowych i importowych, reprezentowanie interesów osób trzecich, wydawanie, dystrybucja i rozpowszechnianie
materiałów reklamowych, 37 naprawa i konserwacja metalowych
wyrobów gotowych, konserwacja i naprawa maszyn budowlanych,
burzących, pojazdów transportowych, części do maszyn budowlanych, burzących, pojazdów transportowych, stacje diagnostyczne
maszyn budowlanych, burzących, pojazdów i ich części zamiennych,
serwisowanie maszyn budowlanych i pojazdów, usługi budowlane,
usługi instalacyjne w zakresie instalacji: gazowych, sanitarnych, wodno-kanalizacyjnych, elektrycznych, teletechnicznych, alarmowych,
internetowych, światłowodowych, wypożyczanie i dzierżawa maszyn budowlanych, burzących oraz sprzętu budowlanego, 39 transport drogowy towarów, magazynowanie i przechowywanie towarów, przeładunek towarów, konfekcjonowanie i sortowanie towarów,
usługi logistyczne w zakresie transportu, 42 certyfikowanie sprawności części składowych maszyn budowlanych, burzących i pojazdów
transportowych po zrealizowanych naprawach i ich konserwacji zakończone wydaniem dokumentu potwierdzającego ich sprawność,
projektowanie części składowych maszyn budowlanych, burzących
i pojazdów transportowych na zlecenie użytkowników.

(111) 334237
(220) 2019 10 03
(210) 505171
(151) 2020 10 09
(441) 2020 02 10
(732) KACZYŃSKI PAWEŁ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) BLACK MONKEY
(510), (511) 43 usługi gastronomiczne, usługi cateringu żywności dietetycznej, usługi diety pudełkowej, bary sałatkowe, catering w cafeteriach szybkiej obsługi, doradztwo kulinarne, dostarczanie posiłków
do bezpośredniego spożycia, przygotowanie i zaopatrywanie w żywność i napoje do bezpośredniego użycia, informacje i doradztwo w zakresie przygotowania posiłków, katering obejmujący żywność i napoje
dla instytucji, katering obejmujący żywność i napoje na bankiety, katering obejmujący żywność i napoje na spotkania koktajlowe, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem
(catering), przygotowywanie posiłków i napojów, serwowanie jedzenia i napojów, usługi doradcze dotyczące żywności, usługi polegające
na przygotowywaniu i dostarczaniu posiłków dla sportowców, usługi
polegające na udostępnianiu witryny internetowej zawierającej informacje dotyczące przygotowywania posiłków oraz udostępnieniu
baz danych zawierających przepisy kulinarne i porady dietetyczne, 44
usługi dietetyków, poradnictwo dietetyczne, doradztwo w zakresie
diety i odżywiania, planowanie i nadzorowanie diet, usługi w zakresie
planowania diety odchudzającej, planowanie i nadzorowanie diet odchudzających, udzielanie informacji związanych z suplementami diety
i odżywczymi, profesjonalne doradztwo w zakresie diety i żywienia,
udzielanie informacji o wartości odżywczej produktów spożywczych,
usługi doradztwa w zakresie kontrolowania wagi, usługi doradcze
w zakresie odchudzania, usługi doradcze związane z dietą, usługi promocji zdrowia i zdrowego stylu życia.
(111) 334238
(220) 2019 10 03
(151) 2020 10 09
(441) 2020 02 10
(732) KACZYŃSKI PAWEŁ, Warszawa (PL)
(540) (znak graficzny)
(540)
(540)

(591) czarny, żółty, biały
(531) 03.05.19, 09.07.19, 26.04.15, 29.01.13

(210) 505172
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(510), (511) 43 usługi gastronomiczne, usługi cateringu żywności
dietetycznej, usługi diety pudełkowej, bary sałatkowe, catering
w cafeteriach szybkiej obsługi, doradztwo kulinarne, dostarczanie
posiłków do bezpośredniego spożycia, przygotowanie i zaopatrywanie w żywność i napoje do bezpośredniego użycia, informacje
i doradztwo w zakresie przygotowania posiłków, katering obejmujący żywność i napoje dla instytucji, katering obejmujący żywność
i napoje na bankiety, katering obejmujący żywność i napoje na spotkania koktajlowe, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem,
produktami i transportem (catering), przygotowywanie posiłków
i napojów, serwowanie jedzenia i napojów, usługi doradcze dotyczące żywności, usługi polegające na przygotowywaniu i dostarczaniu
posiłków dla sportowców, usługi polegające na udostępnianiu witryny internetowej zawierającej informacje dotyczące przygotowywania posiłków oraz udostępnieniu baz danych zawierających przepisy
kulinarne i porady dietetyczne, 44 usługi dietetyków, poradnictwo
dietetyczne, doradztwo w zakresie diety i odżywiania, planowanie
i nadzorowanie diet, usługi w zakresie planowania diety odchudzającej, planowanie i nadzorowanie diet odchudzających, udzielanie
informacji związanych z suplementami diety i odżywczymi, profesjonalne doradztwo w zakresie diety i żywienia, udzielanie informacji
o wartości odżywczej produktów spożywczych, usługi doradztwa
w zakresie kontrolowania wagi, usługi doradcze w zakresie odchudzania, usługi doradcze związane z dietą, usługi promocji zdrowia
i zdrowego stylu życia.

(111) 334239
(220) 2019 10 03
(151) 2020 10 09
(441) 2020 02 10
(732) KACZYŃSKI PAWEŁ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BLACK MONKEY COOKS
(540)

(210) 505173

(591) czarny, żółty, biały
(531) 03.05.19, 09.07.19, 26.04.15, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 43 usługi gastronomiczne, usługi cateringu żywności dietetycznej, usługi diety pudełkowej, bary sałatkowe, catering w cafeteriach
szybkiej obsługi, doradztwo kulinarne, dostarczanie posiłków do bezpośredniego spożycia, przygotowanie i zaopatrywanie w żywność i napoje
do bezpośredniego użycia, informacje i doradztwo w zakresie przygotowania posiłków, katering obejmujący żywność i napoje dla instytucji,
katering obejmujący żywność i napoje na bankiety, katering obejmujący żywność i napoje na spotkania koktajlowe, obsługa gastronomiczna
z własnym zapleczem, produktami i transportem (catering), przygotowywanie posiłków i napojów, serwowanie jedzenia i napojów, usługi
doradcze dotyczące żywności, usługi polegające na przygotowywaniu
i dostarczaniu posiłków dla sportowców, usługi polegające na udostępnianiu witryny internetowej zawierającej informacje dotyczące przygotowywania posiłków oraz udostępnieniu baz danych zawierających
przepisy kulinarne i porady dietetyczne, 44 usługi dietetyków, poradnictwo dietetyczne, doradztwo w zakresie diety i odżywiania, planowanie
i nadzorowanie diet, usługi w zakresie planowania diety odchudzającej,
planowanie i nadzorowanie diet odchudzających, udzielanie informacji
związanych z suplementami diety i odżywczymi, profesjonalne doradztwo w zakresie diety i żywienia, udzielanie informacji o wartości odżywczej produktów spożywczych, usługi doradztwa w zakresie kontrolowania wagi, usługi doradcze w zakresie odchudzania, usługi doradcze
związane z dietą, usługi promocji zdrowia i zdrowego stylu życia.
(111) 334240
(220) 2019 10 03
(210) 505174
(151) 2020 10 09
(441) 2020 02 17
(732) DUON DYSTRYBUCJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wysogotowo (PL)
(540) (znak słowny)
(540) SMART GAZ
(510), (511) 4 gaz skroplony, gaz ziemny, gaz płynny, paliwo, paliwo
gazowe, paliwa gazowe, gaz ziemny skroplony .
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(111) 334241
(220) 2019 10 03
(210) 505175
(151) 2020 10 09
(441) 2019 12 30
(732) SCHABOWICZ KRZYSZTOF ANDRZEJ, Warszawa (PL)
(540) (znak graficzny)
(540)
(540)

(591) czerwony, żółty
(531) 02.09.01, 26.13.01, 29.01.12
(510), (511) 39 przewóz ludzi i towaru pojazdami mechanicznymi,
koleją, statkami i samolotami, usługi bagażowe, transport pieniędzy
i rzeczy wartościowych, transport chorych, organizowanie podróży,
rezerwacja miejsc na podróż, pośrednictwo w usługach komunikacyjnych, organizowanie zwiedzania miasta, towarzyszenie w podróży,
wynajem samolotów, pojazdów mechanicznych, statków, pakowanie towarów, dostawa paczek, organizowanie wycieczek, zwiedzania, obozów wakacyjnych i wczasów wypoczynkowych, rezerwacja
miejsc dla podróżnych, pośrednictwo i rezerwacja usług w zakresie
komunikacji i podróży, eskortowanie podróżnych, organizacja transportu osobowego na rzecz osób trzecich za pośrednictwem aplikacji, organizowanie rejsów, pilotowanie wycieczek, organizowanie
wycieczek tramwajami, dystrybucja gazet i czasopism, prowadzenie
wycieczek z przewodnikiem, 41 organizowanie zajęć edukacyjnych
i wychowawczych, organizowanie seminariów i kursów korespondencyjnych w dziedzinie turystyki i podróży służbowych, organizowanie nauki języków, produkcja filmów, usługi wynajmu filmów,
usługi prezentacji filmów, wynajem artystów, organizowanie koncertów muzycznych, organizowanie zawodów sportowych, organizowanie imprez sportowych i kulturalnych, organizowanie targów
i wystaw w celach edukacyjnych lub kulturalnych, wypożyczanie gazet i czasopism, publikacja i wydawanie książek, gazet i czasopism,
organizowanie zabaw ludowych, udostępnianie pływalni i kortu
tenisowego, tłumaczenia ustne i pisemne, produkcja filmów video,
wypożyczanie kaset i płyt video i prezentacje filmów video, fotografowanie, fotoreportaże, informacja o imprezach rozrywkowych,
kształcenie praktyczne w formie pokazów, nauka gimnastyki, organizowanie i prowadzenie konferencji, koncertów, kongresów, prowadzenie zajęć fitness, organizowanie przedstawień teatralnych, usługi
dystrybucji biletów na imprezy rozrywkowe, usługi rozrywkowe, 43
usługi rezerwacji hoteli lub pensjonatów, usługi rezerwacji pokojów,
usługi pośrednictwa i wynajmu mieszkań wakacyjnych i apartamentów na pobyt czasowy, udostępnianie miejsc na campingu, zakwaterowanie i zaprowiantowanie gości, usługi domu wypoczynkowego,
usługi recepcyjne dla tymczasowego zakwaterowania.
(111) 334242
(220) 2019 10 03
(210) 505176
(151) 2020 10 09
(441) 2019 12 30
(732) SCHABOWICZ KRZYSZTOF ANDRZEJ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) www.selectpoland.pl
(510), (511) 39 przewóz ludzi i towaru pojazdami mechanicznymi,
koleją, statkami i samolotami, usługi bagażowe, transport pieniędzy
i rzeczy wartościowych, transport chorych, organizowanie podróży,
rezerwacja miejsc na podróż, pośrednictwo w usługach komunikacyjnych, organizowanie zwiedzania miasta, towarzyszenie w podróży,
wynajem samolotów, pojazdów mechanicznych, statków, pakowanie towarów, dostawa paczek, organizowanie wycieczek, zwiedzania, obozów wakacyjnych i wczasów wypoczynkowych, rezerwacja
miejsc dla podróżnych, pośrednictwo i rezerwacja usług w zakresie
komunikacji i podróży, eskortowanie podróżnych, organizacja transportu osobowego na rzecz osób trzecich za pośrednictwem aplikacji, organizowanie rejsów, pilotowanie wycieczek, organizowanie
wycieczek tramwajami, dystrybucja gazet i czasopism, prowadzenie
wycieczek z przewodnikiem, 41 organizowanie zajęć edukacyjnych
i wychowawczych, organizowanie seminariów i kursów korespon-

dencyjnych w dziedzinie turystyki i podróży służbowych, organizowanie nauki języków, produkcja filmów, usługi wynajmu filmów,
usługi prezentacji filmów, wynajem artystów, organizowanie koncertów muzycznych, organizowanie zawodów sportowych, organizowanie imprez sportowych i kulturalnych, organizowanie targów
i wystaw w celach edukacyjnych lub kulturalnych, wypożyczanie gazet i czasopism, publikacja i wydawanie książek, gazet i czasopism,
organizowanie zabaw ludowych, udostępnianie pływalni i kortu
tenisowego, tłumaczenia ustne i pisemne, produkcja filmów video,
wypożyczanie kaset i płyt video i prezentacje filmów video, fotografowanie, fotoreportaże, informacja o imprezach rozrywkowych,
kształcenie praktyczne w formie pokazów, nauka gimnastyki, organizowanie i prowadzenie konferencji, koncertów, kongresów, prowadzenie zajęć fitness, organizowanie przedstawień teatralnych, usługi
dystrybucji biletów na imprezy rozrywkowe, usługi rozrywkowe, 43
usługi rezerwacji hoteli lub pensjonatów, usługi rezerwacji pokojów,
usługi pośrednictwa i wynajmu mieszkań wakacyjnych i apartamentów na pobyt czasowy, udostępnianie miejsc na campingu, zakwaterowanie i zaprowiantowanie gości, usługi domu wypoczynkowego,
usługi recepcyjne dla tymczasowego zakwaterowania.

(111) 334243
(220) 2019 10 03
(210) 505181
(151) 2020 10 14
(441) 2020 01 13
(732) TELEWIZJA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TVP DYSTRYBUCJA KINOWA
(540)

(591) ciemnoniebieski, biały
(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.11.01, 26.11.12, 26.04.02, 26.04.18
(510), (511) 9 magnetyczne nośniki danych, nagrane dyski, mechanizmy do urządzeń uruchamianych przez wrzucenie monety, sprzęt
do przetwarzania danych, komputery, nagrania dźwięku, obrazu i filmowe utrwalone w formie zapisanej taśmy filmowej, taśmy video,
taśmy magnetycznej, dysków optycznych, w formacie MP3, w wersji
przystosowanej do odtwarzania w komputerach multimedialnych,
w odtwarzaczach CD, DVD, urządzenia do nagrywania, zapisywania, odtwarzania i reprodukcji dźwięku, obrazu, informacji i zapisu
filmowego w formie analogowej i cyfrowej, audiowizualne urządzenia do nauki, urządzenia do transmisji multimedialnych, programy
telewizyjne, audycje, filmy i reportaże utrwalone w formie multimedialnej, pobieralne gry komputerowe, programy komputerowe, programy do prowadzenia gier komputerowych, konkursów do użycia
z odbiornikiem telewizyjnym, programy komputerowe do obsługi
interaktywnej telewizji, karty magnetyczne, suszarki do klisz, 16 druki, wydawnictwa papierowe, czasopisma, książki, albumy, broszury,
periodyki i inne publikacje w formie papierowej, papier, tektura,
karton, artykuły papiernicze, fotografie, fotografie [wydrukowane],
podpisane fotografie, albumy fotograficzne, odbitki fotograficzne, minialbumy fotograficzne, urządzenia do oprawiania fotografii,
urządzenia do oprawiania fotografii, fotografie oprawione i nieoprawione, narożniki do przyklejania fotografii, samoprzylepne narożniki
do fotografii, rogi do mocowania fotografii, pudełka do przechowywania fotografii, albumy fotograficzne i kolekcjonerskie, karty do albumów fotograficznych, fotografie kolekcjonerskie z zawodnikami
sportowymi, ramki i stojaki do fotografii, albumy do wklejania [albumy fotograficzne], papier do drukowania fotografii [nie z chemicznie zwiększoną czułością], materiały piśmienne, 25 odzież, obuwie,
nakrycia głowy, 28 gry i zabawki, gry komputerowe inne niż telewizyjne, przenośne gry komputerowe, gry planszowe, artykuły sportowe i gimnastyczne (nie ujęte w innych klasach), ozdoby choinkowe,
gry telewizyjne, 35 usługi reklamowe, produkcja reklam w systemie
multimedialnym, organizacja i prowadzenie kampanii reklamowych,
wynajem i sprzedaż miejsca i czasu na cele reklamowe w środkach
masowego przekazu, tworzenie reklamowych i sponsorowanych
tekstów, produkcja reklam radiowych oraz filmów reklamowych dla
telewizji, filmu, Internetu, organizacja pokazów i wystaw w celach
handlowych i reklamowych, usługi marketingu i public relations,
merchandising, reklamowy serwis ogłoszeniowy, zgrupowanie

Nr 6/2021

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

na rzecz osób trzecich towarów w rodzaju sprzętu, artykułów i programów multimedialnych, gier telewizyjnych i komputerowych, gier,
zabawek, wyrobów szklanych, porcelanowych i ceramicznych i artykułów, kosmetycznych, higienicznych i opatrunkowych, odzieżowych, spożywczych, sportowych i wydawnictw, w sklepie, hurtowni wielobranżowej i sklepie internetowym lub telesklepie, tak aby
umożliwić konsumentom dokonanie zakupu w dobrych warunkach,
38 obsługa przekazu i przekazywanie dźwięku i/lub obrazu, także
w systemie cyfrowym, poprzez sieci komunikacyjne, w tym sieć telewizyjną, satelitarną, naziemną kablową, światłowodową i Internet,
organizowanie systemów transmisyjnych dźwięku, obrazu i sygnału
cyfrowego, rozpowszechnianie programów telewizyjnych, reportaży, filmów dokumentalnych i fabularnych, widowisk rozrywkowych
i sportowych oraz audycji z interaktywnym udziałem widzów, usługi
emisji i transmisji telewizji interaktywnej, interaktywnej rozrywki,
zbieranie i przekazywanie informacji poprzez sieci komunikacyjne,
dostarczanie informacji on-line z komputerowych baz danych, usługi teletekstowe i audiotekstowe, organizacja i prowadzenie serwisu
ogłoszeniowego w tym udostępnianie on-line interaktywnej tablicy
ogłoszeniowej, realizowanie usług teletekstowych i audiotekstowych, dostęp do treści, stron internetowych i portali, 41 nauczanie,
kształcenie, rozrywka, działalność sportowa i kulturalna, usługi wydawnicze, pisanie i publikacja tekstów innych niż reklamowe, publikacje elektroniczne on-line książek i periodyków, produkcja programów radiowych i telewizyjnych, organizowanie, montaż i produkcja
programów i imprez artystycznych, estradowych, sportowych, rekreacyjnych, usługi organizowania nauki i szkoleń w dziedzinie
multimedialnej, organizowanie konkursów, organizowanie imprez
o charakterze edukacyjnym i kulturalnym, usługi w zakresie interaktywnych programów i gier odtwarzanych za pośrednictwem sieci
komputerowych i komunikacyjnych, usługi wynajmu nagrań i studiów nagrań, produkcja filmów, seriali, realizacja spektakli, 42 usługi
w zakresie hostingu sieci internetowej, usługi w zakresie projektowania i tworzenia witryn internetowych, doradztwo komputerowe,
projektowanie graficzne.

(111) 334244
(220) 2019 10 03
(210) 505182
(151) 2020 10 09
(441) 2020 04 20
(732) MARBA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Racula (PL)
(540) (znak słowny)
(540) MANUFAKTURA PIĘKNA
(510), (511) 3 kosmetyki, środki wybielające i inne substancje stosowane w praniu, środki czyszczące, środki do polerowania, preparaty
do szorowania, środki do ścierania, środki perfumeryjne, olejki eteryczne, kosmetyki, płyny do pielęgnacji włosów, kosmetyki do brwi,
kosmetyki do makijażu, kosmetyki do pielęgnacji skóry, kosmetyki
do rzęs, środki do czyszczenia zębów, środki toaletowe, aromaty
[olejki aromatyczne], balsamy do celów kosmetycznych, balsamy
inne niż do celów medycznych, barwniki do celów kosmetycznych,
błyszczyki do ust, esencje eteryczne, farby do włosów, kremy kosmetyczne, lakier do włosów, lakiery do paznokci, maski kosmetyczne,
mydła, mydła dezodoryzujące, mydełka, esencje eteryczne, odżywki
do włosów, olejki esencjonalne, olejki do celów kosmetycznych, olejki do perfum i zapachów, płyny po goleniu, pomadki do ust, preparaty do demakijażu, preparaty do golenia, preparaty do higieny intymnej lub do celów dezodorujących [przybory toaletowe], preparaty
kosmetyczne do kąpieli, zestawy kosmetyków, preparaty do kąpieli,
nielecznicze, preparaty do pielęgnacji paznokci, preparaty kąpielowe do celów higienicznych, szampony, produkty toaletowe, olejki
toaletowe, peelingi do celów kosmetycznych, peelingi złuszczające
do celów kosmetycznych, peelingi do ciała, peelingi do twarzy [kosmetyki], preparaty toaletowe, płyny do kąpieli, olejki do kąpieli, żele
do kąpieli, balsamy do kąpieli, preparaty do kąpieli, mydła w płynie,
preparaty fitokosmetyczne, preparaty odświeżające oddech do higieny osobistej, produkty perfumeryjne, puder do twarzy, zmywacze
do paznokci, preparaty do mycia w szczególności środki czyszczące, środki do prania, środki wybielające i inne substancje stosowane
w praniu, preparaty chemiczne do czyszczenia do użytku domowego, preparaty do polerowania, preparaty do prania, środki czyszczące do celów gospodarstwa domowego, środki czyszczące do higieny
intymnej, nielecznicze, środki odświeżające powietrze [zapachowe],
środki ścierne i polerskie, 35 reklama, oferowanie w mediach produktów dla detalicznego handlu (reklama i promocja), dystrybucja
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materiałów reklamowych [próbek, druków, prospektów, broszur],
handlowe informacje i porady udzielane konsumentom [punkty informacji konsumenckiej], kolportaż próbek, marketing, organizowanie wystaw w celach handlowych lub reklamowych, pokazy towarów,
prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, rozpowszechnianie materiałów reklamowych [ulotki, prospekty,
druki, próbki], organizowanie targów w celach handlowych lub reklamowych, promocja sprzedaży dla osób trzecich, sprzedaż, sprzedaż
detaliczna, sprzedaż hurtowa, sprzedaż dla osób trzecich towarów:
kosmetyki, środki wybielające i inne substancje stosowane w praniu,
środki do czyszczenia, polerowania, szorowania i ścierania, środki
perfumeryjne, olejki eteryczne, kosmetyki, płyny do pielęgnacji włosów, kosmetyki do brwi, kosmetyki do makijażu, kosmetyki do pielęgnacji skóry, kosmetyki do rzęs, środki do czyszczenia zębów, środki
toaletowe, przybory toaletowe, aromaty [olejki aromatyczne], balsamy do celów kosmetycznych, balsamy inne niż do celów medycznych, barwniki do celów kosmetycznych, błyszczyki do ust, esencje
eteryczne, farby do włosów, kremy kosmetyczne, lakier do włosów,
lakiery do paznokci, maski kosmetyczne, mydła, mydła dezodoryzujące, mydełka, esencje eteryczne, odżywki do włosów, olejki esencjonalne, olejki do celów kosmetycznych, olejki do perfum i zapachów,
płyny po goleniu, pomadki do ust, preparaty do demakijażu, preparaty do golenia, preparaty do higieny intymnej lub do celów dezodorujących [przybory toaletowe], preparaty kosmetyczne do kąpieli,
zestawy kosmetyków, preparaty do kąpieli, nielecznicze, preparaty
do pielęgnacji paznokci, preparaty kąpielowe do celów higienicznych, szampony, produkty toaletowe, olejki toaletowe, peelingi,
peelingi złuszczające do celów kosmetycznych, peelingi do ciała, peelingi do twarzy, preparaty toaletowe, płyny do kąpieli, olejki do kąpieli, żele do kąpieli, balsamy do kąpieli, preparaty do kąpieli, mydła
w płynie, preparaty fitokosmetyczne, preparaty odświeżające oddech do higieny osobistej, produkty perfumeryjne, puder do twarzy,
zmywacze do paznokci, preparaty do mycia w szczególności środki
do czyszczenia, środki do prania, środki wybielające i inne substancje
stosowane w praniu, preparaty chemiczne do czyszczenia do użytku
domowego, preparaty do polerowania, preparaty do prania, środki
czyszczące do celów gospodarstwa domowego, środki czyszczące
do higieny intymnej, nielecznicze, środki odświeżające powietrze
[zapachowe], środki ścierne i polerskie.

(111) 334245
(220) 2019 10 03
(210) 505183
(151) 2020 10 14
(441) 2020 01 13
(732) TELEWIZJA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TVP DYSTRYBUCJA KINOWA
(540)

(591) czarny, biały
(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.11.01, 26.11.12, 26.04.02, 26.04.18
(510), (511) 9 magnetyczne nośniki danych, nagrane dyski, mechanizmy do urządzeń uruchamianych przez wrzucenie monety, sprzęt
do przetwarzania danych, komputery, nagrania dźwięku, obrazu i filmowe utrwalone w formie zapisanej taśmy filmowej, taśmy video,
taśmy magnetycznej, dysków optycznych, w formacie MP3, w wersji
przystosowanej do odtwarzania w komputerach multimedialnych,
w odtwarzaczach CD, DVD, [urządzenia do nagrywania, zapisywania, odtwarzania i reprodukcji dźwięku, obrazu, informacji i zapisu
filmowego w formie analogowej i cyfrowej, audiowizualne urządzenia do nauki, urządzenia do transmisji multimedialnych, programy
telewizyjne, audycje, filmy i reportaże utrwalone w formie multimedialnej, pobieralne gry komputerowe, programy komputerowe, programy do prowadzenia gier komputerowych, konkursów do użycia
z odbiornikiem telewizyjnym, programy komputerowe do obsługi interaktywnej telewizji, karty magnetyczne, suszarki do klisz, 16 druki,
wydawnictwa papierowe, czasopisma, książki, albumy, broszury, periodyki i inne publikacje w formie papierowej, papier, tektura, karton,
artykuły papiernicze, fotografie, fotografie [wydrukowane], podpisane fotografie, albumy fotograficzne, odbitki fotograficzne, minialbumy fotograficzne, urządzenia do oprawiania fotografii, urządzenia
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do oprawiania fotografii, fotografie oprawione i nieoprawione, narożniki do przyklejania fotografii, samoprzylepne narożniki do fotografii, rogi do mocowania fotografii, pudełka do przechowywania
fotografii, albumy fotograficzne i kolekcjonerskie, karty do albumów
fotograficznych, fotografie kolekcjonerskie z zawodnikami sportowymi, ramki i stojaki do fotografii, albumy do wklejania [albumy fotograficzne], papier do drukowania fotografii [nie z chemicznie zwiększoną
czułością], materiały piśmienne, 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy,
28 gry i zabawki, gry komputerowe inne niż telewizyjne, przenośne
gry komputerowe, gry planszowe, artykuły sportowe i gimnastyczne (nie ujęte w innych klasach), ozdoby choinkowe, gry telewizyjne,
35 usługi reklamowe, produkcja reklam w systemie multimedialnym, organizacja i prowadzenie kampanii reklamowych, wynajem
i sprzedaż miejsca i czasu na cele reklamowe w środkach masowego
przekazu, tworzenie reklamowych i sponsorowanych tekstów, produkcja reklam radiowych oraz filmów reklamowych dla telewizji, filmu, Internetu, organizacja pokazów i wystaw w celach handlowych
i reklamowych, usługi marketingu i public relations, merchandising,
reklamowy serwis ogłoszeniowy, zgrupowanie na rzecz osób trzecich
towarów w rodzaju sprzętu, artykułów i programów multimedialnych, gier telewizyjnych i komputerowych, gier, zabawek, wyrobów
szklanych, porcelanowych i ceramicznych i artykułów, kosmetycznych, higienicznych i opatrunkowych, odzieżowych, spożywczych,
sportowych i wydawnictw, w sklepie, hurtowni wielobranżowej
i sklepie internetowym lub telesklepie, tak aby umożliwić konsumentom dokonanie zakupu w dobrych warunkach, 38 obsługa przekazu
i przekazywanie dźwięku i/lub obrazu, także w systemie cyfrowym,
poprzez sieci komunikacyjne, w tym sieć telewizyjną, satelitarną, naziemną kablową, światłowodową i Internet, organizowanie systemów
transmisyjnych dźwięku, obrazu i sygnału cyfrowego, rozpowszechnianie programów telewizyjnych, reportaży, filmów dokumentalnych
i fabularnych, widowisk rozrywkowych i sportowych oraz audycji
z interaktywnym udziałem widzów, usługi emisji i transmisji telewizji interaktywnej, interaktywnej rozrywki, zbieranie i przekazywanie
informacji poprzez sieci komunikacyjne, dostarczanie informacji on-line z komputerowych baz danych, usługi teletekstowe i audiotekstowe, organizacja i prowadzenie serwisu ogłoszeniowego w tym
udostępnianie on-line interaktywnej tablicy ogłoszeniowej, realizowanie usług teletekstowych i audiotekstowych, dostęp do treści,
stron internetowych i portali, 41 nauczanie, kształcenie, rozrywka,
działalność sportowa i kulturalna, usługi wydawnicze, pisanie i publikacja tekstów innych niż reklamowe, publikacje elektroniczne on-line
książek i periodyków, produkcja programów radiowych i telewizyjnych, organizowanie, montaż i produkcja programów i imprez artystycznych, estradowych, sportowych, rekreacyjnych, usługi organizowania nauki i szkoleń w dziedzinie multimedialnej, organizowanie
konkursów, organizowanie imprez o charakterze edukacyjnym i kulturalnym, usługi w zakresie interaktywnych programów i gier odtwarzanych za pośrednictwem sieci komputerowych i komunikacyjnych,
usługi wynajmu nagrań i studiów nagrań, produkcja filmów, seriali,
realizacja spektakli, 42 usługi w zakresie hostingu sieci internetowej,
usługi w zakresie projektowania i tworzenia witryn internetowych,
doradztwo komputerowe, projektowanie graficzne.

(111) 334246
(220) 2019 10 03
(210) 505184
(151) 2020 10 14
(441) 2020 01 13
(732) TELEWIZJA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TVP DYSTRYBUCJA KINOWA
(540)

(591) czarny, biały
(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.11.01, 26.11.12, 26.04.02, 26.04.18
(510), (511) 9 magnetyczne nośniki danych, nagrane dyski, mechanizmy do urządzeń uruchamianych przez wrzucenie monety, sprzęt
do przetwarzania danych, komputery, nagrania dźwięku, obrazu i filmowe utrwalone w formie zapisanej taśmy filmowej, taśmy video,
taśmy magnetycznej, dysków optycznych, w formacie MP3, w wersji
przystosowanej do odtwarzania w komputerach multimedialnych,

w odtwarzaczach CD, DVD, urządzenia do nagrywania, zapisywania, odtwarzania i reprodukcji dźwięku, obrazu, informacji i zapisu
filmowego w formie analogowej i cyfrowej, audiowizualne urządzenia do nauki, urządzenia do transmisji multimedialnych, programy
telewizyjne, audycje, filmy i reportaże utrwalone w formie multimedialnej, pobieralne gry komputerowe, programy komputerowe, programy do prowadzenia gier komputerowych, konkursów do użycia
z odbiornikiem telewizyjnym, programy komputerowe do obsługi
interaktywnej telewizji, karty magnetyczne, suszarki do klisz, 16 druki, wydawnictwa papierowe, czasopisma, książki, albumy, broszury,
periodyki i inne publikacje w formie papierowej, papier, tektura,
karton, artykuły papiernicze, fotografie, fotografie [wydrukowane],
podpisane fotografie, albumy fotograficzne, odbitki fotograficzne, minialbumy fotograficzne, urządzenia do oprawiania fotografii,
urządzenia do oprawiania fotografii, fotografie oprawione i nieoprawione, narożniki do przyklejania fotografii, samoprzylepne narożniki
do fotografii, rogi do mocowania fotografii, pudełka do przechowywania fotografii, albumy fotograficzne i kolekcjonerskie, karty do albumów fotograficznych, fotografie kolekcjonerskie z zawodnikami
sportowymi, ramki i stojaki do fotografii, albumy do wklejania [albumy fotograficzne], papier do drukowania fotografii [nie z chemicznie zwiększoną czułością], materiały piśmienne, 25 odzież, obuwie,
nakrycia głowy, 28 gry i zabawki, gry komputerowe inne niż telewizyjne, przenośne gry komputerowe, gry planszowe, artykuły sportowe i gimnastyczne (nie ujęte w innych klasach), ozdoby choinkowe,
gry telewizyjne, 35 usługi reklamowe, produkcja reklam w systemie
multimedialnym, organizacja i prowadzenie kampanii reklamowych,
wynajem i sprzedaż miejsca i czasu na cele reklamowe w środkach
masowego przekazu, tworzenie reklamowych i sponsorowanych
tekstów, produkcja reklam radiowych oraz filmów reklamowych dla
telewizji, filmu, Internetu, organizacja pokazów i wystaw w celach
handlowych i reklamowych, usługi marketingu i public relations,
merchandising, reklamowy serwis ogłoszeniowy, zgrupowanie
na rzecz osób trzecich towarów w rodzaju sprzętu, artykułów i programów multimedialnych, gier telewizyjnych i komputerowych, gier,
zabawek, wyrobów szklanych, porcelanowych i ceramicznych i artykułów, kosmetycznych, higienicznych i opatrunkowych, odzieżowych, spożywczych, sportowych i wydawnictw, w sklepie, hurtowni wielobranżowej i sklepie internetowym lub telesklepie, tak aby
umożliwić konsumentom dokonanie zakupu w dobrych warunkach,
38 obsługa przekazu i przekazywanie dźwięku i/lub obrazu, także
w systemie cyfrowym, poprzez sieci komunikacyjne, w tym sieć telewizyjną, satelitarną, naziemną kablową, światłowodową i Internet,
organizowanie systemów transmisyjnych dźwięku, obrazu i sygnału
cyfrowego, rozpowszechnianie programów telewizyjnych, reportaży, filmów dokumentalnych i fabularnych, widowisk rozrywkowych
i sportowych oraz audycji z interaktywnym udziałem widzów, usługi
emisji i transmisji telewizji interaktywnej, interaktywnej rozrywki,
zbieranie i przekazywanie informacji poprzez sieci komunikacyjne,
dostarczanie informacji on-line z komputerowych baz danych, usługi teletekstowe i audiotekstowe, organizacja i prowadzenie serwisu
ogłoszeniowego w tym udostępnianie on-line interaktywnej tablicy
ogłoszeniowej, realizowanie usług teletekstowych i audiotekstowych, dostęp do treści, stron internetowych i portali, 41 nauczanie,
kształcenie, rozrywka, działalność sportowa i kulturalna, usługi wydawnicze, pisanie i publikacja tekstów innych niż reklamowe, publikacje elektroniczne on-line książek i periodyków, produkcja programów radiowych i telewizyjnych, organizowanie, montaż i produkcja
programów i imprez artystycznych, estradowych, sportowych, rekreacyjnych, usługi organizowania nauki i szkoleń w dziedzinie
multimedialnej, organizowanie konkursów, organizowanie imprez
o charakterze edukacyjnym i kulturalnym, usługi w zakresie interaktywnych programów i gier odtwarzanych za pośrednictwem sieci
komputerowych i komunikacyjnych, usługi wynajmu nagrań i studiów nagrań, produkcja filmów, seriali, realizacja spektakli, 42 usługi
w zakresie hostingu sieci internetowej, usługi w zakresie projektowania i tworzenia witryn internetowych, doradztwo komputerowe,
projektowanie graficzne.
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(540)

(591) ciemnoniebieski, biały
(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.11.01, 26.11.12, 26.04.02, 26.04.18
(510), (511) 9 magnetyczne nośniki danych, nagrane dyski, mechanizmy do urządzeń uruchamianych przez wrzucenie monety, sprzęt
do przetwarzania danych, komputery, nagrania dźwięku, obrazu i filmowe utrwalone w formie zapisanej taśmy filmowej, taśmy video,
taśmy magnetycznej, dysków optycznych, w formacie MP3, w wersji
przystosowanej do odtwarzania w komputerach multimedialnych,
w odtwarzaczach CD, DVD, urządzenia do nagrywania, zapisywania, odtwarzania i reprodukcji dźwięku, obrazu, informacji i zapisu
filmowego w formie analogowej i cyfrowej, audiowizualne urządzenia do nauki, urządzenia do transmisji multimedialnych, programy
telewizyjne, audycje, filmy i reportaże utrwalone w formie multimedialnej, pobieralne gry komputerowe, programy komputerowe, programy do prowadzenia gier komputerowych, konkursów do użycia
z odbiornikiem telewizyjnym, programy komputerowe do obsługi
interaktywnej telewizji, karty magnetyczne, suszarki do klisz, 16 druki, wydawnictwa papierowe, czasopisma, książki, albumy, broszury,
periodyki i inne publikacje w formie papierowej, papier, tektura,
karton, artykuły papiernicze, fotografie, fotografie [wydrukowane],
podpisane fotografie, albumy fotograficzne, odbitki fotograficzne, minialbumy fotograficzne, urządzenia do oprawiania fotografii,
urządzenia do oprawiania fotografii, fotografie oprawione i nieoprawione, narożniki do przyklejania fotografii, samoprzylepne narożniki
do fotografii, rogi do mocowania fotografii, pudełka do przechowywania fotografii, albumy fotograficzne i kolekcjonerskie, karty do albumów fotograficznych, fotografie kolekcjonerskie z zawodnikami
sportowymi, ramki i stojaki do fotografii, albumy do wklejania [albumy fotograficzne], papier do drukowania fotografii [nie z chemicznie zwiększoną czułością], materiały piśmienne, 25 odzież, obuwie,
nakrycia głowy, 28 gry i zabawki, gry komputerowe inne niż telewizyjne, przenośne gry komputerowe, gry planszowe, artykuły sportowe i gimnastyczne (nie ujęte w innych klasach), ozdoby choinkowe,
gry telewizyjne, 35 usługi reklamowe, produkcja reklam w systemie
multimedialnym, organizacja i prowadzenie kampanii reklamowych,
wynajem i sprzedaż miejsca i czasu na cele reklamowe w środkach
masowego przekazu, tworzenie reklamowych i sponsorowanych
tekstów, produkcja reklam radiowych oraz filmów reklamowych dla
telewizji, filmu, Internetu, organizacja pokazów i wystaw w celach
handlowych i reklamowych, usługi marketingu i public relations,
merchandising, reklamowy serwis ogłoszeniowy, zgrupowanie
na rzecz osób trzecich towarów w rodzaju sprzętu, artykułów i programów multimedialnych, gier telewizyjnych i komputerowych, gier,
zabawek, wyrobów szklanych, porcelanowych i ceramicznych i artykułów, kosmetycznych, higienicznych i opatrunkowych, odzieżowych, spożywczych, sportowych i wydawnictw, w sklepie, hurtowni wielobranżowej i sklepie internetowym lub telesklepie, tak aby
umożliwić konsumentom dokonanie zakupu w dobrych warunkach,
38 obsługa przekazu i przekazywanie dźwięku i/lub obrazu, także
w systemie cyfrowym, poprzez sieci komunikacyjne, w tym sieć telewizyjną, satelitarną, naziemną kablową, światłowodową i Internet,
organizowanie systemów transmisyjnych dźwięku, obrazu i sygnału
cyfrowego, rozpowszechnianie programów telewizyjnych, reportaży, filmów dokumentalnych i fabularnych, widowisk rozrywkowych
i sportowych oraz audycji z interaktywnym udziałem widzów, usługi
emisji i transmisji telewizji interaktywnej, interaktywnej rozrywki,
zbieranie i przekazywanie informacji poprzez sieci komunikacyjne,
dostarczanie informacji on-line z komputerowych baz danych, usługi teletekstowe i audiotekstowe, organizacja i prowadzenie serwisu
ogłoszeniowego w tym udostępnianie on-line interaktywnej tablicy
ogłoszeniowej, realizowanie usług teletekstowych i audiotekstowych, dostęp do treści, stron internetowych i portali, 41 nauczanie,
kształcenie, rozrywka, działalność sportowa i kulturalna, usługi wydawnicze, pisanie i publikacja tekstów innych niż reklamowe, publikacje elektroniczne on-line książek i periodyków, produkcja programów radiowych i telewizyjnych, organizowanie, montaż i produkcja
programów i imprez artystycznych, estradowych, sportowych, re-
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kreacyjnych, usługi organizowania nauki i szkoleń w dziedzinie
multimedialnej, organizowanie konkursów, organizowanie imprez
o charakterze edukacyjnym i kulturalnym, usługi w zakresie interaktywnych programów i gier odtwarzanych za pośrednictwem sieci
komputerowych i komunikacyjnych, usługi wynajmu nagrań i studiów nagrań, produkcja filmów, seriali, realizacja spektakli, 42 usługi
w zakresie hostingu sieci internetowej, usługi w zakresie projektowania i tworzenia witryn internetowych, doradztwo komputerowe,
projektowanie graficzne.

(111) 334248
(220) 2019 10 03
(210) 505186
(151) 2020 10 14
(441) 2020 01 13
(732) TELEWIZJA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) TVP Dystrybucja Kinowa
(510), (511) 9 magnetyczne nośniki danych, nagrane dyski, mechanizmy do urządzeń uruchamianych przez wrzucenie monety, sprzęt
do przetwarzania danych, komputery, nagrania dźwięku, obrazu i filmowe utrwalone w formie zapisanej taśmy filmowej, taśmy video,
taśmy magnetycznej, dysków optycznych, w formacie MP3, w wersji
przystosowanej do odtwarzania w komputerach multimedialnych,
w odtwarzaczach CD, DVD, urządzenia do nagrywania, zapisywania, odtwarzania i reprodukcji dźwięku, obrazu, informacji i zapisu
filmowego w formie analogowej i cyfrowej, audiowizualne urządzenia do nauki, urządzenia do transmisji multimedialnych, programy
telewizyjne, audycje, filmy i reportaże utrwalone w formie multimedialnej, pobieralne gry komputerowe, programy komputerowe, programy do prowadzenia gier komputerowych, konkursów do użycia
z odbiornikiem telewizyjnym, programy komputerowe do obsługi
interaktywnej telewizji, karty magnetyczne, suszarki do klisz, 16 druki, wydawnictwa papierowe, czasopisma, książki, albumy, broszury,
periodyki i inne publikacje w formie papierowej, papier, tektura,
karton, artykuły papiernicze, fotografie. fotografie [wydrukowane],
podpisane fotografie, albumy fotograficzne, odbitki fotograficzne, minialbumy fotograficzne, urządzenia do oprawiania fotografii,
urządzenia do oprawiania fotografii, fotografie oprawione i nieoprawione, narożniki do przyklejania fotografii, samoprzylepne narożniki
do fotografii, rogi do mocowania fotografii, pudełka do przechowywania fotografii, albumy fotograficzne i kolekcjonerskie, karty do albumów fotograficznych, fotografie kolekcjonerskie z zawodnikami
sportowymi, ramki i stojaki do fotografii, albumy do wklejania [albumy fotograficzne], papier do drukowania fotografii [nie z chemicznie zwiększoną czułością], materiały piśmienne, 25 odzież, obuwie,
nakrycia głowy, 28 gry i zabawki, gry komputerowe inne niż telewizyjne, przenośne gry komputerowe, gry planszowe, artykuły sportowe i gimnastyczne (nie ujęte w innych klasach), ozdoby choinkowe,
gry telewizyjne, 35 usługi reklamowe, produkcja reklam w systemie
multimedialnym, organizacja i prowadzenie kampanii reklamowych,
wynajem i sprzedaż miejsca i czasu na cele reklamowe w środkach
masowego przekazu, tworzenie reklamowych i sponsorowanych
tekstów, produkcja reklam radiowych oraz filmów reklamowych dla
telewizji, filmu, Internetu, organizacja pokazów i wystaw w celach
handlowych i reklamowych, usługi marketingu i public relations,
merchandising, reklamowy serwis ogłoszeniowy, zgrupowanie
na rzecz osób trzecich towarów w rodzaju sprzętu, artykułów i programów multimedialnych, gier telewizyjnych i komputerowych, gier,
zabawek, wyrobów szklanych, porcelanowych i ceramicznych i artykułów, kosmetycznych, higienicznych i opatrunkowych, odzieżowych, spożywczych, sportowych i wydawnictw, w sklepie, hurtowni wielobranżowej i sklepie internetowym lub telesklepie, tak aby
umożliwić konsumentom dokonanie zakupu w dobrych warunkach,
38 obsługa przekazu i przekazywanie dźwięku i/lub obrazu, także
w systemie cyfrowym, poprzez sieci komunikacyjne, w tym sieć telewizyjną, satelitarną, naziemną kablową, światłowodową i Internet,
organizowanie systemów transmisyjnych dźwięku, obrazu i sygnału
cyfrowego, rozpowszechnianie programów telewizyjnych, reportaży, filmów dokumentalnych i fabularnych, widowisk rozrywkowych
i sportowych oraz audycji z interaktywnym udziałem widzów, usługi
emisji i transmisji telewizji interaktywnej, interaktywnej rozrywki,
zbieranie i przekazywanie informacji poprzez sieci komunikacyjne,
dostarczanie informacji on-line z komputerowych baz danych, usługi teletekstowe i audiotekstowe, organizacja i prowadzenie serwisu
ogłoszeniowego w tym udostępnianie on-line interaktywnej tablicy
ogłoszeniowej, realizowanie usług teletekstowych i audioteksto-
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wych, dostęp do treści, stron internetowych i portali, 41 nauczanie,
kształcenie, rozrywka, działalność sportowa i kulturalna, usługi wydawnicze, pisanie i publikacja tekstów innych niż reklamowe, publikacje elektroniczne on-line książek i periodyków, produkcja programów radiowych i telewizyjnych, organizowanie, montaż i produkcja
programów i imprez artystycznych, estradowych, sportowych, rekreacyjnych, usługi organizowania nauki i szkoleń w dziedzinie
multimedialnej, organizowanie konkursów, organizowanie imprez
o charakterze edukacyjnym i kulturalnym, usługi w zakresie interaktywnych programów i gier odtwarzanych za pośrednictwem sieci
komputerowych i komunikacyjnych, usługi wynajmu nagrań i studiów nagrań, produkcja filmów, seriali, realizacja spektakli, 42 usługi
w zakresie hostingu sieci internetowej, usługi w zakresie projektowania i tworzenia witryn internetowych, doradztwo komputerowe,
projektowanie graficzne.

(111) 334249
(220) 2019 10 03
(210) 505190
(151) 2020 10 09
(441) 2020 02 10
(732) JANOWSKI JERZY FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA,
Kaczkowo (PL)
(540) (znak słowny)
(540) JORGOS greckie smaki
(510), (511) 16 afisze, albumy, broszury, czasopisma, gazety, chorągiewki, materiały drukowane, druki, etykiety nie z materiału tekstylnego, fotografie reklamowe, odbitki graficzne, kalendarze, kalendarze z kartkami do zdzierania, katalogi, koperty, materiały piśmienne
i informacyjne, papier do kopiowania, opakowania, papier i tworzywa sztuczne do pakowania, torby do pakowania z papieru lub z tworzyw sztucznych, błony z tworzyw sztucznych do paletyzacji samoprzylepne, folia z tworzywa sztucznego i z pęcherzykami powietrza
do pakowania, rozciągliwe taśmy z papieru, plakaty, taśmy: klejące,
papierowe czy samoprzylepne do celów papierniczych i pakowania,
torebki do pakowania z papieru lub tworzyw sztucznych, tablice
ogłoszeniowe na afisze kartonowe i lub papierowe, papierowe kontenery do pakowania, naklejki adresowe, 35 usługi w zakresie zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych towarów pozwalające nabywcy wygodnie je oglądać i kupować w sklepie wielobranżowym
towarów: artykuły spożywcze pochodzenia zwierzęcego, jak również warzywa i inne produkty ogrodnicze przystosowane do spożycia lub konserwowania w szczególności: mięso, przetwory mięsne,
wędliny, mleko i produkty mleczne, oleje, ryby i żywność produkowana z ryb, sałatki warzywne i owocowe, warzywa, dżemy, desery,
kompoty, chipsy i chrupki ziemniaczane, grzyby, zupy, owoce morza,
produkty ziemniaczane, mączno-ziemniaczane, ziemniaki, grzanki,
zupy, artykuły spożywcze pochodzenia roślinnego przeznaczone
do spożycia lub konserwowania w szczególności, araty aromatyczne
do żywności, aromaty, bułki, pieczywo, chleb, słodycze ozdobne
na choinki, ciasta, czekolada, napoje na bazie czekolady, galaretki
owocowe i spożywcze, glukoza i gluten do celów spożywczych, gofry, herbata, napoje na bazie herbaty, herbatniki, wyroby z kakao,
kasza manna i spożywcza, kawa, napoje na bazie kawy, keczup, krakersy, kukurydza, lody, lukrecja, majonezy, makaron, mąka, miód,
musztarda, naleśniki, piernik, pizze, placki, płatki: kukurydziane, zbożowe i owsiane, pomadki, potrawy na bazie mąki, produkty spożywcze ze skrobia, słodycze, sosy, sosy z pomidorów, sól kuchenna, substytuty kawy, wyroby cukiernicze, zioła konserwowane, ziemniaki,
mąka ziemniaczana do celów spożywczych, żywność na bazie mąki,
napoje bezalkoholowe jak również piwo a w szczególności: napoje,
aperitify i wyciągi z owoców, brzeczka, esencje do produkcji napojów, wody gazowane, soki, koktajle bezalkoholowe, lemoniada,
wody mineralne, pastylki i proszek do napojów gazowanych, nektary
owocowe, orszada, bezalkoholowe napoje z soków owocowych,
mleko migdałowe i orzechowe, bezalkoholowe wyciągi z owoców,
soki owocowe, sok pomidorowy, woda stołowa, syropy do napojów,
woda, napoje alkoholowe a w szczególności, arak, brandy, napoje
alkoholowe destylowane, gorzkie nalewki, cydr, likiery, koktajle,
miód pitny, rum, sake, whisky, wino, wódka, usługi w zakresie prowadzenie sklepów i sieci sklepów, hurtowni i sieci hurtowni z następującymi towarami, zgrupowanymi na rzecz osób trzecich następujących
towarów: artykuły spożywcze pochodzenia zwierzęcego, jak również warzywa i inne produkty ogrodnicze przystosowane do spożycia lub konserwowania w szczególności: mięso, przetwory mięsne,
wędliny, mleko i produkty mleczne, oleje, ryby i żywność produkowana z ryb, sałatki warzywne i owocowe, warzywa, dżemy, desery,

kompoty, chipsy i chrupki ziemniaczane, grzyby, zupy, owoce morza,
produkty ziemniaczane, mączno-ziemniaczane, ziemniaki, grzanki,
zupy, artykuły spożywcze pochodzenia roślinnego przeznaczone
do spożycia lub konserwowania w szczególności, araty aromatyczne
do żywności, aromaty, bułki, pieczywo, chleb, słodycze ozdobne
na choinki, ciasta, czekolada, napoje na bazie czekolady, galaretki
owocowe i spożywcze, glukoza i gluten do celów spożywczych, gofry, herbata, napoje na bazie herbaty, herbatniki, wyroby z kakao,
kasza manna i spożywcza, kawa, napoje na bazie kawy, keczup, krakersy, kukurydza, lody, lukrecja, majonezy, makaron, mąka, miód,
musztarda, naleśniki, piernik, pizze, placki, płatki: kukurydziane, zbożowe i owsiane, pomadki, potrawy na bazie mąki, produkty spożywcze ze skrobia, słodycze, sosy, sosy z pomidorów, sól kuchenna, substytuty kawy, wyroby cukiernicze, zioła konserwowane, ziemniaki,
mąka ziemniaczana do celów spożywczych, żywność na bazie mąki,
napoje bezalkoholowe jak również piwo a w szczególności: napoje,
aperitify i wyciągi z owoców, brzeczka, esencje do produkcji napojów, wody gazowane, soki, koktajle bezalkoholowe, lemoniada,
wody mineralne, pastylki i proszek do napojów gazowanych, nektary
owocowe, orszada, bezalkoholowe napoje z soków owocowych,
mleko migdałowe i orzechowe, bezalkoholowe wyciągi z owoców,
soki owocowe, sok pomidorowy, woda stołowa, syropy do napojów,
woda, napoje alkoholowe a w szczególności, arak, brandy, napoje
alkoholowe destylowane, gorzkie nalewki, cydr, likiery, koktajle,
miód pitny, rum, sake, whisky, wino, wódka, usługi w zakresie zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych towarów pozwalające nabywcy wygodnie oglądać i kupować te towary poprzez katalog wykorzystując zamówienia korespondencyjne lub używając środków
telekomunikacji, jak również oglądać i kupować te towary na stronie
Web dotyczącej sprzedaży różnorodnych artykułów, towarów: artykuły spożywcze pochodzenia zwierzęcego, jak również warzywa
i inne produkty ogrodnicze przystosowane do spożycia lub konserwowania w szczególności: mięso, przetwory mięsne, wędliny, mleko
i produkty mleczne, oleje, ryby i żywność produkowana z ryb, sałatki
warzywne i owocowe, warzywa, dżemy, desery, kompoty, chipsy
i chrupki ziemniaczane, grzyby, zupy, owoce morza, produkty ziemniaczane, mączno-ziemniaczane, ziemniaki, grzanki, zupy, artykuły
spożywcze pochodzenia roślinnego przeznaczone do spożycia lub
konserwowania w szczególności, araty aromatyczne do żywności,
aromaty, bułki, pieczywo, chleb, słodycze ozdobne na choinki, ciasta,
czekolada, napoje na bazie czekolady, galaretki owocowe i spożywcze, glukoza i gluten do celów spożywczych, gofry, herbata, napoje
na bazie herbaty, herbatniki, wyroby z kakao, kasza manna i spożywcza, kawa, napoje na bazie kawy, keczup, krakersy, kukurydza, lody,
lukrecja, majonezy, makaron, mąka, miód, musztarda, naleśniki, piernik, pizze, placki, płatki: kukurydziane, zbożowe i owsiane, pomadki,
potrawy na bazie mąki, produkty spożywcze ze skrobia, słodycze,
sosy, sosy z pomidorów, sól kuchenna, substytuty kawy, wyroby cukiernicze, zioła konserwowane, ziemniaki, mąka ziemniaczana do celów spożywczych, żywność na bazie mąki, napoje bezalkoholowe jak
również piwo a w szczególności: napoje, aperitify i wyciągi z owoców, brzeczka, esencje do produkcji napojów, wody gazowane, soki,
koktajle bezalkoholowe, lemoniada, wody mineralne, pastylki i proszek do napojów gazowanych, nektary owocowe, orszada, bezalkoholowe napoje z soków owocowych, mleko migdałowe i orzechowe,
bezalkoholowe wyciągi z owoców, soki owocowe, sok pomidorowy,
woda stołowa, syropy do napojów, woda, napoje alkoholowe
a w szczególności, arak, brandy, napoje alkoholowe destylowane,
gorzkie nalewki, cydr, likiery, koktajle, miód pitny, rum, sake, whisky,
wino, wódka, usługi w zakresie agencji importowo-eksportowych,
agencji handlowych, organizowanie sprzedaży w trybie aukcji i przetargów publicznych, oferowanie w mediach produktów dla handlu
detalicznego, reklamy, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, organizowanie targów w celach handlowych lub reklamowych:
artykuły spożywcze pochodzenia zwierzęcego, jak również warzywa
i inne produkty ogrodnicze przystosowane do spożycia lub konserwowania w szczególności: mięso, przetwory mięsne, wędliny, mleko
i produkty mleczne, oleje, ryby i żywność produkowana z ryb, sałatki
warzywne i owocowe, warzywa, dżemy, desery, kompoty, chipsy
i chrupki ziemniaczane, grzyby, zupy, owoce morza, produkty ziemniaczane, mączno-ziemniaczane, ziemniaki, grzanki, zupy, artykuły
spożywcze pochodzenia roślinnego przeznaczone do spożycia lub
konserwowania w szczególności, araty aromatyczne do żywności,
aromaty, bułki, pieczywo, chleb, słodycze ozdobne na choinki, ciasta,
czekolada, napoje na bazie czekolady, galaretki owocowe i spożyw-
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cze, glukoza i gluten do celów spożywczych, gofry, herbata, napoje
na bazie herbaty, herbatniki, wyroby z kakao, kasza manna i spożywcza, kawa, napoje na bazie kawy, keczup, krakersy, kukurydza, lody,
lukrecja, majonezy, makaron, mąka, miód, musztarda, naleśniki, piernik, pizze, placki, płatki: kukurydziane, zbożowe i owsiane, pomadki,
potrawy na bazie mąki, produkty spożywcze ze skrobia, słodycze,
sosy, sosy z pomidorów, sól kuchenna, substytuty kawy, wyroby cukiernicze, zioła konserwowane, ziemniaki, mąka ziemniaczana do celów spożywczych, żywność na bazie mąki, napoje bezalkoholowe jak
również piwo a w szczególności: napoje, aperitify i wyciągi z owoców, brzeczka, esencje do produkcji napojów, wody gazowane, soki,
koktajle bezalkoholowe, lemoniada, wody mineralne, pastylki i proszek do napojów gazowanych, nektary owocowe, orszada, bezalkoholowe napoje z soków owocowych, mleko migdałowe i orzechowe,
bezalkoholowe wyciągi z owoców, soki owocowe, sok pomidorowy,
woda stołowa, syropy do napojów, woda, napoje alkoholowe
a w szczególności, arak, brandy, napoje alkoholowe destylowane,
gorzkie nalewki, cydr, likiery, koktajle, miód pitny, rum, sake, whisky,
wino, wódka, 43 usługi: barów szybkiej obsługi, restauracje, restauracje samoobsługowe, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem,
tawerny, hotele, kawiarnie, motele, pensjonaty, domy turystyczne,
usługi barowe, bary, stołówki, rezerwacja miejsc w hotelach, pensjonaty, domy turystyczne wynajmowanie sal na posiedzenia.

(111) 334250
(220) 2019 10 03
(151) 2020 10 09
(441) 2020 01 20
(732)	Nowak GmbH, Lubeka (DE)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) po bandzie
(540)

(510), (511) 6 drzwi metalowe, okna metalowe, ramy okienne metalowe, futryny drzwiowe metalowe, osprzęt do okien metalowych, bramy
garażowe metalowe, rolety zewnętrzne metalowe, nakładki metalowe
akustyczno-termiczne, 19 drzwi niemetalowe, okna niemetalowe,
parapety okienne niemetalowe, moskitiery niemetalowe, nakładki
niemetalowe akustyczno-termiczne, 35 usługi sprzedaży detalicznej
i hurtowej, usługi handlu elektronicznego, usługi sprzedaży wysyłkowej w związku z następującymi towarami: drzwi, okna, akcesoria
i osprzęt metalowy do drzwi i okien, bramy garażowe, bramy ogrodzeniowe, ogrodzenia, automatyka do bram i ogrodzeń, parapety, rolety.

(111) 334252
(220) 2019 10 04
(210) 505221
(151) 2020 10 09
(441) 2019 12 30
(732)	AKCESS STAROSTA I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA,
Białystok (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	AKCESS strefadesignu
(540)

(210) 505198

(531) 27.05.01, 27.05.09, 27.05.17
(510), (511) 41 publikowanie elektroniczne, usługi wydawnicze, publikowanie dzienników, publikowanie tekstów, publikowanie elektroniczne, publikowanie czasopism, publikowanie fotografii, publikowanie książek, udostępnianie publikacji elektronicznych, publikowanie
materiałów drukowanych, publikowanie czasopism elektronicznych,
publikowanie magazynów konsumenckich, publikowanie publikacji
elektronicznych, udostępnianie publikacji on-line, udostępnianie
publikacji elektronicznych [nie do pobrania], publikowanie gazet, periodyków, katalogów i broszur, publikowanie on-line elektronicznych
książek i czasopism, publikowanie druków w formie elektronicznej,
publikacja tekstów w postaci nośników elektronicznych, usługi wydawnicze w zakresie elektronicznych książek i czasopism w Internecie, publikacja recenzji online w dziedzinie rozrywki, świadczenie
usług rozrywkowych za pośrednictwem publikacji, przygotowywanie tekstów do publikacji, usługi rozrywkowe, rozrywka interakcyjna,
informacja o imprezach rozrywkowych, usługi w zakresie rozrywki
on-line, zapewnianie rozrywki online, usługi rozrywkowe związane
ze sportem, usługi w zakresie oświaty [nauczanie], usługi sportowe,
usługi rozrywkowe związane ze sportem, udostępnianie wydarzeń
sportowych za pomocą strony internetowej, usługi rozrywkowe
w postaci wydarzeń sportowych, rozrywka udostępniana podczas
przerw w trakcie wydarzeń sportowych, usługi rozrywkowe świadczone podczas przerw w trakcie imprez sportowych, udostępnianie
biuletynów online w dziedzinie rozrywki sportowej.
(111) 334251
(220) 2019 10 04
(151) 2020 10 14
(441) 2019 12 16
(732) PRUCNAL RAFAŁ OKNA DEBOW, Mirocin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DEBOV WINDOWS FENSTER FINESTRE
(540)
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(210) 505213

(591) czarny, czerwony
(531) 26.04.02, 26.04.05, 26.11.02, 26.11.12, 27.05.01, 29.01.12

(531) 27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.17, 27.05.24
(510), (511) 2 barwnik do drewna, bejce, bejce do drewna, emalie,
emalie do malowania, emulsje srebrne [pigmenty], farby ceramiczne,
farby i farby mocno rozcieńczone, farby ognioodporne, farby wodne,
lakiery i pokosty, oleje do konserwacji drewna, oleje przeciwrdzewne,
podkłady, powłoki, powłoki do drewna [farby], preparaty ochronne
do metali, preparaty zabezpieczające przed psuciem się drewna,
próbki farb w formie łat stosowane przed malowaniem do przetestowania kolorów [do wielokrotnego nakładania], rozcieńczalniki
do farb, rozcieńczalniki do lakierów, szkliwo [farby, lakiery], tynk wapienny, utrwalacze [lakiery], utrwalacze do akwareli, wiążące środki
do farb, 11 akcesoria łazienkowe, antyrozpryskowe dysze wylotowe
do kranów, armatura do kąpieli parowych, armatura do regulacji urządzeń wodnych lub gazowych oraz przewodów wodnych lub gazowych, armatura regulacyjna i zabezpieczająca do urządzeń wodnych,
baterie mieszające do rur wodociągowych, bidety, deski sedesowe,
dozowniki środków odkażających w toaletach, filtry do wody pitnej,
grzejniki do centralnego ogrzewania, instalacje do dystrybucji wody,
instalacje do filtrowania powietrza, instalacje do ogrzewania wodnego, instalacje do sauny, instalacje do uzdatniania wody, instalacje
do zaopatrywania w wodę, instalacje grzewcze, kabiny prysznicowe,
kabiny przenośne do łaźni tureckich, kaloryfery elektryczne, krany,
lampy oświetleniowe, lampy stojące, łazienkowe instalacje wodno-kanalizacyjne, muszle klozetowe, natryski, prysznice, nawilżacze
do grzejników centralnego ogrzewania, pisuary [armatura sanitarna],
podgrzewacze wody, podgrzewacze wody [aparatura], podgrzewacze wody do wanien, rury wodociągowe do instalacji sanitarnych,
spłuczki ustępowe, światła sufitowe, umywalki [części instalacji sanitarnych], urządzenia do celów sanitarnych, urządzenia do chłodzenia
napojów, urządzenia do chłodzenia powietrza, urządzenia do filtrowania wody, urządzenia do ogrzewania, urządzenia do wanien
z hydromasażem, urządzenia do wytwarzania pary, urządzenia elektryczne do ogrzewania, urządzenia i instalacje oświetleniowe, urządzenia i maszyny do oczyszczania powietrza, urządzenia i maszyny
do uzdatniania wody, urządzenia klimatyzacyjne, ustępy przenośne,
uszczelki do kranów wodociągowych, wanny, wanny spa, zaślepki
do grzejników, zawory do rur i rurociągów, zawory powietrzne do instalacji ogrzewania parowego, zbiorniki do płuczek ustępowych, zlewozmywaki, zmiękczacze wody, żyrandole, 19 betonowe elementy
budowlane, bitumiczne powłoki dachowe, bitumiczne wyroby dla
budownictwa, boazerie, konstrukcje budowlane niemetalowe, cegły,
cement, deski [drewno budowlane], deski podłogowe, deski podłogowe [drewniane], drewniane forniry, drzwi niemetalowe, drzwi
pancerne niemetalowe, drzwi wahadłowe niemetalowe, ościeżnice
drzwiowe niemetalowe, płyty drzwiowe niemetalowe, niemetalowe elementy budowlane w postaci płyt, elementy wykończeniowe
budowlane niemetalowe, gips [materiał budowlany], granit, karton
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budowlany, konstrukcyjne elementy niemetalowe dla budownictwa,
listwy niemetalowe, materiały budowlane niemetalowe, mozaiki dla
budownictwa, nadproża niemetalowe, niemetalowe płytki ścienne,
ogniotrwałe materiały budowlane niemetalowe, okładziny drewniane, okrycia niemetalowe dla budownictwa, niemetalowe parapety
okienne, parkiety, płytki ścienne niemetalowe dla budownictwa,
płyty budowlane niemetalowe, płyty cementowe, podłogi niemetalowe, podłogowe płytki niemetalowe, podłogowe płyty parkietowe,
pokrycia ścienne nie z metalu, powłoki [materiały budowlane], profile
niemetalowe dla budownictwa, schody niemetalowe, słupy niemetalowe dla budownictwa, sufity niemetalowe, sztuczny kamień, ścianki
działowe niemetalowe, terakota [materiał budowlany], tynk, wapno,
wsporniki niemetalowe do użytku w budownictwie, wykończeniowe
elementy dachów niemetalowe, zaprawy budowlane, 20 kanapo-tapczany, kanapy, klamki do drzwi niemetalowe, komody, konsole,
kozły [stojaki meblowe], kredensy, krzesła, lustra (srebrzone szkło),
ławy [meble], łóżka, łóżka drewniane, materace, meble, nogi do mebli, osprzęt niemetalowy do drzwi, osprzęt niemetalowy do łóżek,
osprzęt niemetalowy do mebli, parawany [meble], płytki lustrzane,
podstawy łóżek, poduszki, siedzenia prysznicowe, stojaki na ręczniki [meble], stojaki, półki, stoły, szafki zamykane, szafki ze schowkami,
szezlongi, toaletki, uchwyty do wanny niemetalowe, wolnostojące
przepierzenia [meble), zagłówki [meble].

(111) 334253
(220) 2019 10 04
(210) 505244
(151) 2020 10 16
(441) 2020 06 22
(732) SOFAR S.p.A., Trezzano Rosa (IT)
(540) (znak słowny)
(540)	ENTOLACTIS
(510), (511) 5 enzymy mlekowe do celów farmaceutycznych, probiotyki (suplementy), suplementy dietetyczne i odżywcze, suplementy
żywnościowe, witaminy, błonnik pokarmowy do wspomagania trawienia, napoje będące dodatkami dietetycznymi w postaci napojów
witaminowych i mineralnych, napoje wzbogacone pod względem
dietetycznym i odżywczym do celów leczniczych, napoje wzbogacone witaminami do celów medycznych.
(111) 334254
(220) 2019 10 04
(210) 505246
(151) 2020 10 09
(441) 2019 12 30
(732) SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA W GOSTYNIU, Gostyń (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) śmietanka kremowa UHT 30% tłuszczu SM Gostyń gostyńska
(540)

(591) brązowy, jasnobrązowy, szary, biały, żółty, czerwony,
niebieski, jasnoniebieski, zielony, różowy
(531) 03.04.25, 03.04.02, 26.13.01, 26.13.25, 27.05.01, 27.05.23,
29.01.15, 25.01.19, 25.05.03
(510), (511) 29 śmietana i śmietanka oraz ich przetwory, w tym także
wykonane z obniżoną zawartością laktozy, takie jak bita śmietana,
śmietanka: deserowa, kremówka oraz do kawy.
(111) 334255
(220) 2019 10 04
(210) 505250
(151) 2020 10 09
(441) 2020 02 10
(732) LISEWSKI TOMASZ THE WINNING CRAFT, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) The Winning Craft WC THE

(540)

(591) zielony, żółty, szary
(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.11.03, 26.02.01
(510), (511) 35 doradztwo biznesowe, doradztwo dotyczące reklamy, usługi doradztwa biznesowego, doradztwo związane z audytem,
doradztwo reklamowe i marketingowe, doradztwo w zakresie marketingu, doradztwo dotyczące zbywania firm, doradztwo w zakresie
zatrudnienia, doradztwo dotyczące działalności gospodarczej, doradztwo gospodarcze dotyczące likwidacji, doradztwo związane z zarządzaniem, doradztwo w zakresie przejęć przedsiębiorstw, doradztwo
w zakresie nabywania przedsiębiorstw, doradztwo w dziedzinie przejmowania firm, doradztwo w zakresie zarządzania biznesem, doradztwo w zakresie zarządzania marketingowego, doradztwo biznesowe
dotyczące finansowania rozwoju, doradztwo w zakresie badań rynku,
doradztwo specjalistyczne w zakresie marketingu, doradztwo w zakresie zarządzania firmą, doradztwo dotyczące korporacyjnej struktury
firm, doradztwo dotyczące korporacyjnej struktury przedsiębiorstw,
doradztwo w zakresie wydajności przedsiębiorstw, doradztwo w zakresie zarządzania personalnego, doradztwo w zakresie fuzji przedsiębiorstw, doradztwo w sprawach zarządzania personelem, doradztwo
i konsultacje dotyczące zatrudnienia, doradztwo w zakresie efektywności biznesowej, doradztwo w sprawach działalności gospodarczej,
doradztwo w dziedzinie public relations, doradztwo dotyczące organizowania działalności gospodarczej, doradztwo księgowe w zakresie
podatków, doradztwo w zakresie analizy biznesowej, doradztwo w zakresie przenoszenia przedsiębiorstwa, doradztwo w zakresie marketingu biznesowego, doradztwo w zakresie zarządzania działalnością
gospodarczą, doradztwo i informacja o działalności gospodarczej,
doradztwo w zakresie wyceny zamówień sprzedaży, doradztwo w zakresie zarządzania dokumentacją handlową, usługi doradztwa w zakresie zarządzania biznesowego, doradztwo w zakresie planowania
działalności gospodarczej, doradztwo marketingowe w zakresie mediów społecznościowych, doradztwo związane z rozwojem wizerunku
firmy, usługi doradztwa w zakresie obsadzania stanowisk, doradztwo
w zakresie administrowania działalnością gospodarczą, doradztwo
w zakresie strategii dla przedsiębiorstw, doradztwo w zakresie organizowania działalności gospodarczej, doradztwo i konsultacje w zakresie
działalności gospodarczej, zarządzanie i doradztwo w sprawach działalności gospodarczej, doradztwo w dziedzinie zarządzania ryzykiem
w przedsiębiorstwie, informacje i doradztwo w zakresie handlu zagranicznego, doradztwo w zakresie działalności gospodarczej dotyczące zbyć, doradztwo w zakresie działalności gospodarczej dotyczące
franchisingu, doradztwo w zakresie działalności gospodarczej dotyczące rachunkowości, doradztwo w zakresie analizy zachowań zakupowych konsumentów, doradztwo i konsultacje biznesowe w zakresie
franchisingu, zarządzanie procesami biznesowymi i doradztwo w tym
zakresie, doradztwo w zakresie działalności gospodarczej dotyczące
reorganizacji finansowej, usługi doradztwa biznesowego związane
z zakładaniem i prowadzeniem franczyz, usługi doradztwa w zakresie
zarządzania biznesowego za pośrednictwem Internetu, doradztwo
w zakresie zarządzania biznesowego, w tym przez Internet, doradztwo
zawodowe nie związane z edukacją i szkoleniami, doradztwo, konsultacje i pomoc w zakresie reklamy, marketingu i promocji, konsultacje
w zakresie organizacji działalności gospodarczej, konsultacje w zakresie planowania działalności gospodarczej, konsultacje w zakresie
promocji działalności gospodarczej, konsultacje dotyczące zbyć w zakresie działalności gospodarczej, konsultacje w zakresie działalności
gospodarczej dla firm, konsultacje dotyczące zatrudnienia w dziedzinie usług finansowych, konsultacje w zakresie działalności gospodarczej dla osób indywidualnych, konsultacje w zakresie organizacji
działalności gospodarczej i ekonomiki przedsiębiorstwa, konsultacje
specjalistyczne w zakresie działalności gospodarczej dotyczące zakładania przedsiębiorstw, konsultacje związane z organizacją kampanii
promocyjnych na rzecz firm, usługi konsultacji biznesowych dotyczące
planowania i wychodzenia z kryzysu, usługi konsultacyjne w zakresie
organizacji i zarządzania działalnością gospodarczą, 36 doradztwo
finansowe, doradztwo inwestycyjne, doradztwo ubezpieczeniowe,
doradztwo w sprawach finansowych, skomputeryzowane usługi doradztwa finansowego, doradztwo i analiza finansowa, konsultacja
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i doradztwo aktuarialne, doradztwo w sprawach ubezpieczeniowych,
doradztwo dotyczące inwestycji kapitałowych, doradztwo w zakresie
nieruchomości, doradztwo finansowe i ubezpieczeniowe, doradztwo finansowe dotyczące rozliczeń, doradztwo finansowe w zakresie
podatków, usługi w zakresie doradztwa inwestycyjnego, doradztwo
w zakresie finansów przedsiębiorstw, doradztwo w zakresie inwestycji
finansowych, usługi doradztwa inwestycyjnego dotyczące nieruchomości, usługi doradztwa w zakresie udziałów, doradztwo w sprawach
papierów wartościowych, doradztwo w dziedzinie zakupu nieruchomości, doradztwo finansowe w zakresie franchisingu, usługi w zakresie
doradztwa kredytowego, usługi informacji i doradztwa finansowego,
doradztwo dotyczące inwestowania w nieruchomości, doradztwo finansowe w zakresie zarządzania aktywami, usługi doradztwa finansowego na rzecz przedsiębiorstw, doradztwo w dziedzinie zarządzania
ryzykiem finansowym, usługi doradztwa finansowego na rzecz bankowców, doradztwo finansowe związane z inwestowaniem w infrastrukturę, usługi doradztwa finansowego w zakresie zarządzania ryzykiem, usługi doradztwa finansowego na rzecz osób fizycznych, usługi
konsultingu finansowego, usługi konsultacyjne dotyczące inwestycji,
usługi konsultacyjne dotyczące finansów korporacyjnych, profesjonalne usługi konsultacyjne dotyczące finansów.

(111) 334256
(220) 2019 10 04
(210) 505258
(151) 2020 10 13
(441) 2020 04 20
(732) SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA W GOSTYNIU, Gostyń (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) kajmak masa KRÓWKOWA gostyńska SM Gostyń
(540)

(591) brązowy, jasnobrązowy, biały, żółty, zielony, niebieski,
czerwony, różowy
(531) 03.04.02, 08.01.25, 26.04.02, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 30 masa krówkowa, masa kajmakowa.
(111) 334257
(220) 2019 10 04
(210) 505259
(151) 2020 10 13
(441) 2020 04 20
(732) SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA W GOSTYNIU, Gostyń (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PRODUKT POLSKI Mleko w proszku odtłuszczone
granulowane SM Gostyń
(540)

(591) brązowy, jasnobrązowy, niebieski, jasnoniebieski, biały, żółty,
zielony, czerwony, różowy
(531) 01.15.15, 03.04.02, 02.09.14, 11.03.03, 08.03.25, 26.11.02,
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26.04.02, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 29 mleko w proszku do celów spożywczych, mleko
w proszku odtłuszczone granulowane.
(111) 334258
(220) 2019 10 04
(210) 505260
(151) 2020 10 13
(441) 2020 04 20
(732) SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA W GOSTYNIU, Gostyń (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) mleko ZAGĘSZCZONE NIESŁODZONE częściowo odtłuszczone
light lekkie 4% tłuszczu SM Gostyń gostyńskie
(540)

(591) brązowy, jasnobrązowy, biały, niebieski, jasnoniebieski,
czerwony, żółty, zielony, różowy
(531) 03.04.02, 08.03.01, 11.03.04, 11.01.02, 26.02.01, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 29 mleko w proszku do celów spożywczych, mleko
w proszku odtłuszczone granulowane,.
(111) 334259
(220) 2019 11 08
(210) 505277
(151) 2020 10 14
(441) 2020 03 02
(732) BIOCERT MAŁOPOLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków (PL)
(540) (znak słowny)
(540) BIOCERT
(510), (511) 35 doradztwo w zakresie organizowania oraz prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, usługi w zakresie: certyfikacji i standaryzacji oraz kontroli jakości rolniczej produkcji w tym
ekologicznej oraz wytwarzanej żywności i wyrobów przemysłowych,
usługi reklamowe, organizacja targów, wystaw i konkursów, badanie
opinii publicznej, promocja sprzedaży, promocja jakości, tworzenie
baz danych w tym komputerowych, udostępnianie informacji zgromadzonych w bazach danych, zgromadzenie na rzecz osób trzecich
towarów i usług z nimi związanych pozwalające nabywcy na ich swobodne oglądanie i kupowanie w sklepie i hurtowni z artykułami spożywczymi, przemysłowymi i związanymi z procesem produkcji żywności, procesem produkcji: kosmetyków, odzieży, toreb, plecaków,
pasków, artykułów dla dzieci i niemowląt, materiałów budowlanych,
mebli, produktów związanych z ochroną środowiska, 42 nadawanie
znaków jakości, wydawanie certyfikatów, prace badawczo-rozwojowe w zakresie produkcji żywności, suplementów diety, paraleków,
kosmetyków, artykułów toaletowych, odzieży, artykułów do noszenia towarów, artykułów dla niemowląt i dzieci, pasków, materiałów
budowlanych, mebli, artykułów wyposażenia wnętrz, prowadzenie
badań laboratoryjnych żywności i materiałów związanych z jej przetwórstwem, produkcją i konfekcjonowaniem, opinie prawne, badania i analizy: chemiczne, biologiczne, bakteriologiczne, techniczne,
ekspertyzy związane z certyfikacją, sporządzanie raportów dotyczących technologii związanych z żywnością w tym ekologiczną oraz
ochroną środowiska, testowanie materiałów.
(111) 334260
(220) 2019 10 07
(210) 505278
(151) 2020 10 14
(441) 2020 01 27
(732) BIFIX WOJCIECH PIASECKI SPÓŁKA JAWNA, Górki Małe (PL)
(540) (znak słowny)
(540) BiFIX Be FIT
(510), (511) 5 ziołowe herbaty lecznicze, zioła lecznicze, 31 owoce
świeże i owoce cytrusowe, 32 napoje bezalkoholowe, soki i syropy,
napoje w proszku.
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(111) 334261
(220) 2019 10 07
(210) 505279
(151) 2020 10 09
(441) 2020 01 13
(732) DOMAŃSKI SYLWESTER SILVER, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FABRYKA
(540)

(591) żółty, czarny
(531) 15.07.03, 16.03.13, 26.04.16, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 16 bilety, ulotki, katalogi kartkowe, długopisy, 21 kubki,
25 koszulki, bluzy, czapki z daszkiem, czapki sportowe, 41 koncerty
muzyczne, organizacja i przeprowadzanie koncertów muzycznych,
organizowanie fanklubów, organizowanie imprez muzycznych, organizowanie imprez w celach rozrywkowych, organizowanie imprez
w celach kulturalnych, organizowanie widowisk muzycznych, rozrywka w postaci koncertów.
(111) 334262
(220) 2019 10 07
(210) 505283
(151) 2020 10 14
(441) 2020 03 09
(732) KLINIKA OSIPOWICZ & TURKOWSKI SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) OT.CO OSIPOWICZ & TURKOWSKI CLINIC
(540)

(531) 26.01.03, 26.04.03, 26.01.11, 27.05.01
(510), (511) 3 kosmetyki nielecznicze, preparaty do ochrony, pielęgnacji
i upiększania skóry twarzy, głowy, ciała, rąk i stóp, warg i paznokci, mydła
i preparaty myjące, artykuły perfumeryjne, olejki eteryczne, środki do mycia, ochrony, układania, pielęgnacji, regeneracji, upiększania i koloryzacji
włosów, kondycjonery do włosów i preparaty do utrwalania fryzury,
środki do czyszczenia zębów i higieny jamy ustnej, 4 świece zapachowe,
5 produkty lecznicze, produkty i preparaty farmaceutyczne, weterynaryjne i sanitarne, preparaty witaminowe, probiotyki, prebiotyki, substancje
dietetyczne dla celów leczniczych, suplementy diety dla ludzi i zwierząt,
preparaty doustne zawierające mikro-i/lub makroelementy i/lub witaminy i/lub substancje wspomagające odporność na zachorowania oraz
procesy metaboliczne w organizmach ludzi i zwierząt, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego, środki dietetyczne i środki spożywcze
specjalnego przeznaczenia żywieniowego o działaniu medycznym lub
leczniczym, produkty dietetyczne dla osób chorych, kosmetyki o działaniu leczniczym, dermokosmetyki o działaniu leczniczym, preparaty medyczne do leczenia skóry głowy, w tym środki do zapobiegania i leczenia
łysienia i środki przeciwłupieżowe, leki ziołowe, ziołowe suplementy diety, preparaty ziołowe do celów leczniczych i prozdrowotnych, preparaty
ziołowe wspomagające odporność organizmu u ludzi i zwierząt, wyroby
medyczne do celów leczniczych, środki sanitarne do celów medycznych,
plastry i materiały opatrunkowe, antyseptyki i środki odkażające, 35
usługi w zakresie sprzedaży hurtowej, detalicznej i internetowej następujących towarów: kosmetyki nielecznicze, preparaty do ochrony, pielęgnacji i upiększania skóry twarzy, głowy, ciała, rąk i stóp, warg i paznokci,
mydła i preparaty myjące, artykuły perfumeryjne, olejki eteryczne, środki
do mycia, ochrony, układania, pielęgnacji, regeneracji, upiększania i koloryzacji włosów, kondycjonery do włosów i preparaty do utrwalania fryzury, środki do czyszczenia zębów i higieny jamy ustnej, świece zapachowe,
produkty lecznicze, produkty i preparaty farmaceutyczne, weterynaryjne i sanitarne, preparaty witaminowe, probiotyki, prebiotyki, substancje
dietetyczne dla celów leczniczych, suplementy diety dla ludzi i zwierząt,
preparaty doustne zawierające mikro-i/lub makroelementy i/lub wita-

miny i/Iub substancje wspomagające odporność na zachorowania oraz
procesy metaboliczne w organizmach ludzi i zwierząt, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego, środki dietetyczne i środki spożywcze
specjalnego przeznaczenia żywieniowego o działaniu medycznym lub
leczniczym, produkty dietetyczne dla osób chorych, kosmetyki o działaniu leczniczym, dermokosmetyki o działaniu leczniczym, preparaty medyczne do leczenia skóry głowy, w tym środki do zapobiegania i leczenia
łysienia i środki przeciwłupieżowe, leki ziołowe, ziołowe suplementy diety, preparaty ziołowe do celów leczniczych i prozdrowotnych, preparaty
ziołowe wspomagające odporność organizmu u ludzi i zwierząt, wyroby
medyczne do celów leczniczych, środki sanitarne do celów medycznych,
plastry i materiały opatrunkowe, antyseptyki i środki odkażające, usługi
w zakresie reklamy, marketingu i promocji sprzedaży wymienionych wyżej towarów, usługi w zakresie reklamy, marketingu i promocji sprzedaży
usług, takich jak: usługi medyczne, usługi terapeutyczne, usługi w zakresie higieny i urody dla ludzi i zwierząt, usługi weterynaryjne, usługi
w zakresie dermatologii, usługi w zakresie medycyny estetycznej, usługi
chirurgii kosmetycznej i plastycznej, usługi stomatologiczne, usługi kosmetyczne, usługi fryzjerskie, usługi w zakresie fizjoterapii, aromaterapii,
dietetyki, kosmetologii i trychologii, usługi w zakresie diagnostyki i leczenia łysienia oraz w zakresie przeszczepu włosów, usługi w zakresie
badań i analiz medycznych, diagnostycznych, genetycznych i psychologicznych, usługi w zakresie reklamy, marketingu i promocji sprzedaży
wymienionych wyżej towarów i usług prowadzone za pośrednictwem
radia, telewizji, prasy oraz sieci komputerowej, usługi w zakresie reklamy,
marketingu i promocji sprzedaży wymienionych wyżej towarów i usług
świadczone z wykorzystaniem billboardów, afiszy, plakatów, neonów,
flag i transparentów, usługi dotyczące wymienionych wyżej towarów
i usług, polegające na dostarczaniu informacji o charakterze handlowym,
biznesowym, reklamowym i marketingowym, świadczone za pomocą
stron internetowych i mediów społecznościowych, usługi public relations, usługi w zakresie edycji i publikacji tekstów promocyjnych i reklamowych dotyczących wymienionych wyżej towarów i usług, usługi w zakresie rozpowszechniania materiałów reklamowych w postaci próbek,
ulotek, katalogów, prospektów i broszur, usługi w zakresie organizowania i prowadzenia wystaw, festynów, targów, pokazów, loterii, zawodów
i konkursów w celach reklamowych i promocyjnych, usługi informacyjne
i doradcze dotyczące wszystkich wymienionych wyżej usług, 44 usługi
medyczne, usługi terapeutyczne, usługi w zakresie higieny i urody dla
ludzi i zwierząt, usługi weterynaryjne, usługi w zakresie dermatologii,
usługi w zakresie medycyny estetycznej, usługi chirurgii kosmetycznej
i plastycznej, usługi stomatologiczne, usługi kosmetyczne, usługi fryzjerskie, usługi w zakresie fizjoterapii, aromaterapii, dietetyki, kosmetologii
i trychologii, usługi w zakresie diagnostyki i leczenia łysienia oraz w zakresie przeszczepu włosów, usługi w zakresie badań i analiz medycznych,
diagnostycznych, genetycznych i psychologicznych, usługi informacyjne
i doradcze dotyczące wszystkich wymienionych wyżej usług.

(111) 334263
(220) 2019 10 14
(210) 505300
(151) 2020 10 12
(441) 2020 03 09
(732) STOWARZYSZENIE SOCIOS WISŁA KRAKÓW, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WISŁA SOCIOS
(540)

(591) biały, czerwony, niebieski, złoty
(531) 27.05.01, 29.01.14, 01.01.02, 01.01.10, 24.07.01, 24.07.23
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(510), (511) 25 apaszki [chustki], bandany na szyję, chustki [apaszki],
czapki jako nakrycia głowy, dzianina [odzież], kamizelki, koszule, koszule z krótkimi rękawami, krawaty, kurtki [odzież], nakrycia głowy,
obuwie, podkoszulki sportowe, rękawiczki, skarpetki, wyprawki dziecięce [odzież], 32 napoje bezalkoholowe, napoje energetyzujące,
napoje orzeźwiające, napoje izotoniczne, napoje na bazie owoców
lub warzyw, piwo, soki, woda [napoje], 41 fotografia, fotoreportaże,
kultura fizyczna, organizowanie balów, organizowanie i prowadzenie forów edukacyjnych z udziałem osób, organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie zawodów sportowych, planowanie przyjęć [rozrywka], publikowanie książek, publikowanie on-line
elektronicznych książek i czasopism, publikowanie tekstów, innych
niż teksty reklamowe, udostępnianie obiektów i sprzętu sportowego, udostępnianie publikacji elektronicznych, nie do pobrania, usługi trenerskie, wynajmowanie obiektów sportowych, wynajmowanie
stadionów, wystawianie spektakli na żywo.

(111) 334264
(220) 2019 10 07
(151) 2020 10 15
(441) 2020 02 03
(732) KAMIŃSKA ELŻBIETA ALLVISION, Gdynia (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LOLO THAI JOLO www.thaijolo.pl
(540)
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26.13.25
(510), (511) 29 ekstrakty mięsne, konserwy mięsne. tłuszcze do smarowania, smalec, smalec z czosnkiem i/lub warzywami.
(111) 334266
(220) 2019 10 09
(210) 505390
(151) 2020 10 13
(441) 2020 05 18
(732) PROFI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Grabów nad Prosną (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PROFi Nowy, lepszy smak! Barszcz czerwony zupa pełna
smaku Podgrzej i zjedz
(540)

(210) 505329

(591) czarny, różowy, pomarańczowy
(531) 27.05.01, 29.01.13, 05.03.11
(510), (511) 43 dokonywanie rezerwacji restauracji i posiłków, imprezy firmowe [zapewnianie jedzenia i napojów], informacja o usługach
restauracyjnych, oferowanie żywności i napojów dla gości, organizowanie posiłków w hotelach, przygotowywanie posiłków, przygotowywanie i zaopatrywanie w żywność i napoje do bezpośredniego
spożycia, przygotowywanie żywności dla innych na zasadzie zlecania na zewnątrz, rezerwacja stolików w restauracjach, serwowanie jedzenia i napojów, serwowanie napojów alkoholowych, serwowanie
żywności i napojów dla gości, serwowanie żywności i napojów dla
gości w restauracjach, udzielanie informacji dotyczących restauracji,
usługi barów i restauracji, usługi restauracji hotelowych, usługi restauracji sprzedających posiłki na wynos, usługi restauracyjne, usługi restauracyjne świadczone przez hotele, usługi rezerwacji miejsc
w restauracjach, usługi w zakresie bankietów, usługi w zakresie
dostarczania napojów, usługi w zakresie jedzenia na wynos, usługi
w zakresie przygotowywania jedzenia i napojów, usługi w zakresie
sprzedaży posiłków na wynos, usługi w zakresie żywności i napojów
na wynos, winiarnie.
(111) 334265
(220) 2019 10 09
(210) 505388
(151) 2020 10 13
(441) 2020 02 03
(732) PROFI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Grabów nad Prosną (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PROFi Smalec z czosnkiem Produkt bezglutenowy
(540)

(591) biały, jasnożółty, żółty, czerwony, zielony, jasnobrązowy,
czarny
(531) 27.05.01, 29.01.15, 25.01.15, 03.07.03, 05.09.06, 08.05.25,

(591) biały, jasnożółty, czerwony, zielony, ciemnozielony,
ciemnoczerwony, czarny
(531) 03.07.03, 03.07.19, 03.07.24, 05.09.06, 05.09.21, 05.09.22,
08.07.01, 11.03.09, 19.03.03, 09.01.10, 26.01.01, 26.01.16, 26.01.18,
27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 29 zupy, zupy jarzynowe, barszcz czerwony, koncentrat
zupy, koncentrat barszczu.
(111) 334267
(220) 2019 10 09
(210) 505400
(151) 2020 10 09
(441) 2020 02 10
(732) Mastercard International Incorporated, Nowy Jork (US)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Mastercard Bezcenne Chwile
(540)

(591) czerwony, żółty, pomarańczowy, biały, czarny
(531) 29.01.15, 27.05.01, 26.01.01, 26.01.06
(510), (511) 35 reklama, zarządzanie działalnością gospodarczą, administrowanie działalnością gospodarczą, prace biurowe, usługi doradcze w zakresie działalności gospodarczej, badanie działalności
gospodarczej, agencje informacji handlowej, prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, usługi w zakresie
porównywania cen, organizacja wystaw w celach lub reklamowych,
usługi konsultacyjne w zakresie marketingu, usługi w zakresie badań
rynkowych, śledzenie, analizowanie, przewidywanie działań nabywczych posiadaczy kart i raportowanie w tym zakresie, promowanie
sprzedaży towarów i usług oferowanych przez inne podmioty poprzez nagrody i zachęty generowane w związku użytkowaniem kart
kredytowych, kart debetowych i kart płatniczych, zarządzanie działalnością biznesową w zakresie programów lojalnościowych i nagradzania, pomoc w zakresie zarządzania działalnością handlową, przemysłową i biznesową, wyceny handlowe, usługi doradcze w zakresie
zarządzania działalnością gospodarczą, badania rynkowe, statystyczne informacje gospodarcze, przygotowywanie wyciągów z rachunków, księgowość, badania w zakresie działalności gospodarczej, usługi public relations, publikowanie tekstów reklamowych, wydawanie
ulotek reklamowych, zarządzanie komputerowymi bazami danych,
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promowanie koncertów i wydarzeń kulturalnych osób trzecich, organizowanie wystaw w celach handlowych i reklamowych, reklama
w zakresie transportu, podróżowania, hotelarstwa, zakwaterowania,
wyżywienia, sportu, rozrywki i zwiedzania, dostarczanie informacji
dotyczących kupna towarów i usług online za pośrednictwem Internetu i innych sieci komputerowych, usługi informacyjne, doradcze
i konsultacyjne w zakresie wszystkich uprzednio wymienionych
usług, 36 ubezpieczenia, sprawy finansowe, sprawy monetarne, sprawy dotyczące nieruchomości, doradztwo finansowe, informacje finansowe, sponsorowanie finansowe, usługi finansowe, mianowicie,
bankowe, obsługa kart kredytowych, obsługa kart debetowych, obsługa kart obciążeniowych, usługi kart przedpłaconych oferowane
w formie kart z wartością zmagazynowaną, elektroniczne transakcje
kredytowe i debetowe, usługi w zakresie prezentacji i płacenia rachunków, zwroty gotówkowe, weryfikacja czeków, realizacja czeków,
usługi związane z dostępem do depozytów i bankomatami, usługi
związane z autoryzacją transakcji i rozliczaniem, uzgadnianie transakcji, zarządzanie zasobami gotówkowymi, rozliczanie funduszy konsolidacyjnych, skonsolidowane przetwarzanie kwestii spornych,
usługi przechowywania danych i informowania o profilach klientów
oraz powiązane usługi przełączania, bram sieciowych, rozliczania/
uzgadniania i transferu funduszy w zakresie kart płatniczych, usługi
elektronicznej obsługi płatności, usługi autoryzacji i weryfikacji
transakcji płatniczych, usługi wymiany walorów, mianowicie, bezpieczne elektroniczne transakcje gotówkowe i elektroniczne przepływy gotówki, poprzez publiczne sieci komputerowe dla ułatwienia
handlu elektronicznego, dostarczanie informacji finansowych, mianowicie danych i raportów dotyczących kart kredytowych i debetowych, usługi w zakresie transferu funduszy drogą elektroniczną i wymiany walut, usługi w zakresie ocen finansowych i zarządzania
ryzykiem dla innych podmiotów w zakresie kredytów konsumenckich, rozpowszechnianie informacji finansowych za pośrednictwem
globalnej sieci komputerowej, skomputeryzowane finansowe usługi
informacyjne świadczone za pośrednictwem chronionych informacyjnych sieci komputerowych oraz usługi doradcze dotyczące
wszystkich uprzednio wymienionych usług, świadczenie usług finansowych w celu wsparcia usług handlu detalicznego świadczonych
za pośrednictwem mediów komunikacji mobilnej, mianowicie, usług
płatności przez urządzenia bezprzewodowe, świadczenie usług finansowych w celu wsparcia usług handlu detalicznego świadczonych online, przez sieci elektroniczne, analizy i konsultacje finansowe, usługi bankowe i kredytowe, usługi bankowe, płatnicze,
kredytowe, debetowe, obciążeniowe, w zakresie wypłat gotówki,
w zakresie dostępu do depozytów z nagromadzoną wartością, weryfikacja czeków, realizacja transakcji finansowych, zarówno online
przez komputerową bazę danych lub przez telekomunikację jak
i w punkcie sprzedaży, realizacja transakcji finansowych dokonywanych przez posiadaczy kart poprzez bankomaty, udostępnianie
szczegółów dotyczących sald, umożliwianie składania depozytów
i wypłacania pieniędzy posiadaczom kart za pośrednictwem bankomatów, usługi w zakresie rozliczeń finansowych i autoryzacji finansowej w związku z przeprowadzaniem transakcji płatności finansowych, usługi w zakresie ubezpieczeń podróżnych, usługi w zakresie
emisji i wykupu czeków podróżnych i talonów podróżnych, usługi
uwierzytelniania płatników, weryfikacja informacji finansowych, prowadzenie akt finansowych, usługi w zakresie płatności zdalnych,
usługi związane z elektronicznymi portmonetkami z przyznanym
kredytem, usługi w zakresie płatności elektronicznych oraz autoryzacji i rozliczania transakcji, świadczenie usług debetowych i kredytowych za pośrednictwem urządzeń do identyfikacji częstotliwością
radiową (transponderów), świadczenie usług debetowych i kredytowych za pośrednictwem urządzeń komunikacyjnych i telekomunikacyjnych, świadczenie usług finansowych w celu wsparcia usług detalicznych świadczonych za pomocą przenośnych środków
telekomunikacyjnych, w tym usługi w zakresie płatności przez urządzenia bezprzewodowe, realizacja transakcji kredytowych i debetowych poprzez telefon i łącze telekomunikacyjne, świadczenie usług
finansowych w celu wsparcia usług detalicznych świadczonych online, przez sieci lub inne środki elektroniczne przy użyciu elektronicznie zdigitalizowanych informacji, usługi w zakresie wymiany walorów, mianowicie bezpieczna wymiana walorów, w tym elektronicznej
gotówki, przez sieci komputerowe dostępne za pomocą kart inteligentnych, usługi w zakresie opłacania rachunków świadczone przez
stronę internetową, bankowość online, usługi finansowe świadczone
przez telefon i za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej lub

Internetu, usługi finansowe, mianowicie realizacja płatności zbliżeniowych przez telefon komórkowy w sklepach sprzedaży detalicznej,
online i w hurtowniach, usługi finansowe, mianowicie udostępnianie
portfeli cyfrowych w chmurze, w których przechowywane są informacje dotyczące kont klientów w celu zapewnienia dostępu do kuponów, talonów, kodów do talonów i rabatów w handlu detalicznym
oraz w celu uzyskania nagród lojalnościowych i pieniężnych, które
mogą być zaliczane na poczet konta klienta za pośrednictwem systemu zwrotu gotówki, usługi w zakresie własności nieruchomości, wycena nieruchomości, zarządzanie inwestycjami w nieruchomości,
usługi w zakresie inwestycji w nieruchomości, usługi w zakresie ubezpieczenia nieruchomości, ubezpieczenie właścicieli nieruchomości,
usługi ubezpieczeniowe dotyczące mienia, finansowanie nieruchomości, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, wycena nieruchomości, usługi agencyjne w zakresie nieruchomości, szacowanie
majątku nieruchomego, administrowanie nieruchomościami, administrowanie sprawami finansowymi dotyczącymi nieruchomości,
udzielanie pożyczek na nieruchomości, usługi finansowe dotyczące
rozbudowy nieruchomości, usługi pośrednictwa finansowego w zakresie nieruchomości, usługi finansowe dotyczące własności nieruchomości i budynków, usługi finansowania zakupu nieruchomości,
organizowanie umów pożyczki pod zastaw nieruchomości, organizowanie współwłasności nieruchomości, organizowanie finansowania
zakupu nieruchomości, pomoc w nabywaniu nieruchomości i udziałów w nieruchomościach, inwestowanie kapitału w nieruchomościach, usługi w zakresie inwestowania w nieruchomości komercyjne,
usługi finansowe związane z nabywaniem mienia, usługi finansowe
związane ze sprzedażą mienia, wycena finansowa nieruchomości posiadanych z tytułu własności nieograniczonej, wycena finansowa nieruchomości dzierżawionych, organizowanie wynajmu nieruchomości, organizowanie dzierżawy nieruchomości, dzierżawa majątku,
dzierżawa majątku nieruchomego, dzierżawa nieruchomości posiadanych z tytułu własności nieograniczonej, usługi zarządzania majątkiem związane z transakcjami dotyczącymi nieruchomości, wycena
majątku, zarządzanie portfelem nieruchomości, zarządzanie majątkiem, usługi doradcze w zakresie własności nieruchomości, usługi
doradcze w zakresie wyceny nieruchomości, usługi doradcze w zakresie nieruchomości korporacyjnych, skomputeryzowane usługi informacyjne w zakresie nieruchomości, usługi doradcze w zakresie
nieruchomości, dostarczanie informacji dotyczących własności nieruchomości, dostarczanie informacji dotyczących rynku nieruchomości, usługi badawcze w zakresie nabywania nieruchomości, usługi
badawcze w zakresie wyboru nieruchomości, finansowanie kredytów hipotecznych i zabezpieczanie majątku, usługi doradcze w zakresie form płatności, bankowości, kart kredytowych, kart debetowych i kart płatniczych, usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne
w zakresie wszystkich uprzednio wymienionych usług.

(111) 334268
(220) 2019 10 09
(210) 505402
(151) 2020 10 09
(441) 2020 02 10
(732) Mastercard International Incorporated, Nowy Jork (US)
(540) (znak słowny)
(540) Mastercard Bezcenne Chwile
(510), (511) 35 reklama, zarządzanie działalnością gospodarczą, administrowanie działalnością gospodarczą, prace biurowe, usługi doradcze w zakresie działalności gospodarczej, badanie działalności
gospodarczej, agencje informacji handlowej, prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, usługi w zakresie
porównywania cen, organizacja wystaw w celach lub reklamowych,
usługi konsultacyjne w zakresie marketingu, usługi w zakresie badań
rynkowych, śledzenie, analizowanie, przewidywanie działań nabywczych posiadaczy kart i raportowanie w tym zakresie, promowanie
sprzedaży towarów i usług oferowanych przez inne podmioty poprzez nagrody i zachęty generowane w związku użytkowaniem kart
kredytowych, kart debetowych i kart płatniczych, zarządzanie działalnością biznesową w zakresie programów lojalnościowych i nagradzania, pomoc w zakresie zarządzania działalnością handlową, przemysłową i biznesową, wyceny handlowe, usługi doradcze w zakresie
zarządzania działalnością gospodarczą, badania rynkowe, statystyczne informacje gospodarcze, przygotowywanie wyciągów z rachunków, księgowość, badania w zakresie działalności gospodarczej, usługi public relations, publikowanie tekstów reklamowych, wydawanie
ulotek reklamowych, zarządzanie komputerowymi bazami danych,
promowanie koncertów i wydarzeń kulturalnych osób trzecich, orga-
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nizowanie wystaw w celach handlowych i reklamowych, reklama
w zakresie transportu, podróżowania, hotelarstwa, zakwaterowania,
wyżywienia, sportu, rozrywki i zwiedzania, dostarczanie informacji
dotyczących kupna towarów i usług online za pośrednictwem Internetu i innych sieci komputerowych, usługi informacyjne, doradcze
i konsultacyjne w zakresie wszystkich uprzednio wymienionych
usług, 36 ubezpieczenia, sprawy finansowe, sprawy monetarne, sprawy dotyczące nieruchomości, doradztwo finansowe, informacje finansowe, sponsorowanie finansowe, usługi finansowe, mianowicie,
bankowe, obsługa kart kredytowych, obsługa kart debetowych, obsługa kart obciążeniowych, usługi kart przedpłaconych oferowane
w formie kart z wartością zmagazynowaną, elektroniczne transakcje
kredytowe i debetowe, usługi w zakresie prezentacji i płacenia rachunków, zwroty gotówkowe, weryfikacja czeków, realizacja czeków,
usługi związane z dostępem do depozytów i bankomatami, usługi
związane z autoryzacją transakcji i rozliczaniem, uzgadnianie transakcji, zarządzanie zasobami gotówkowymi, rozliczanie funduszy konsolidacyjnych, skonsolidowane przetwarzanie kwestii spornych,
usługi przechowywania danych i informowania o profilach klientów
oraz powiązane usługi przełączania, bram sieciowych, rozliczania/
uzgadniania i transferu funduszy w zakresie kart płatniczych, usługi
elektronicznej obsługi płatności, usługi autoryzacji i weryfikacji
transakcji płatniczych, usługi wymiany walorów, mianowicie, bezpieczne elektroniczne transakcje gotówkowe i elektroniczne przepływy gotówki, poprzez publiczne sieci komputerowe dla ułatwienia
handlu elektronicznego, dostarczanie informacji finansowych, mianowicie danych i raportów dotyczących kart kredytowych i debetowych, usługi w zakresie transferu funduszy drogą elektroniczną i wymiany walut, usługi w zakresie ocen finansowych i zarządzania
ryzykiem dla innych podmiotów w zakresie kredytów konsumenckich, rozpowszechnianie informacji finansowych za pośrednictwem
globalnej sieci komputerowej, skomputeryzowane finansowe usługi
informacyjne świadczone za pośrednictwem chronionych informacyjnych sieci komputerowych oraz usługi doradcze dotyczące
wszystkich uprzednio wymienionych usług, świadczenie usług finansowych w celu wsparcia usług handlu detalicznego świadczonych
za pośrednictwem mediów komunikacji mobilnej, mianowicie, usług
płatności przez urządzenia bezprzewodowe, świadczenie usług finansowych w celu wsparcia usług handlu detalicznego świadczonych online, przez sieci elektroniczne, analizy i konsultacje finansowe, usługi bankowe i kredytowe, usługi bankowe, płatnicze,
kredytowe, debetowe, obciążeniowe, w zakresie wypłat gotówki,
w zakresie dostępu do depozytów z nagromadzoną wartością, weryfikacja czeków, realizacja transakcji finansowych, zarówno online
przez komputerową bazę danych lub przez telekomunikację jak
i w punkcie sprzedaży, realizacja transakcji finansowych dokonywanych przez posiadaczy kart poprzez bankomaty, udostępnianie
szczegółów dotyczących sald, umożliwianie składania depozytów
i wypłacania pieniędzy posiadaczom kart za pośrednictwem bankomatów, usługi w zakresie rozliczeń finansowych i autoryzacji finansowej w związku z przeprowadzaniem transakcji płatności finansowych, usługi w zakresie ubezpieczeń podróżnych, usługi w zakresie
emisji i wykupu czeków podróżnych i talonów podróżnych, usługi
uwierzytelniania płatników, weryfikacja informacji finansowych, prowadzenie akt finansowych, usługi w zakresie płatności zdalnych,
usługi związane z elektronicznymi portmonetkami z przyznanym
kredytem, usługi w zakresie płatności elektronicznych oraz autoryzacji i rozliczania transakcji, świadczenie usług debetowych i kredytowych za pośrednictwem urządzeń do identyfikacji częstotliwością
radiową (transponderów), świadczenie usług debetowych i kredytowych za pośrednictwem urządzeń komunikacyjnych i telekomunikacyjnych, świadczenie usług finansowych w celu wsparcia usług detalicznych świadczonych za pomocą przenośnych środków
telekomunikacyjnych, w tym usługi w zakresie płatności przez urządzenia bezprzewodowe, realizacja transakcji kredytowych i debetowych poprzez telefon i łącze telekomunikacyjne, świadczenie usług
finansowych w celu wsparcia usług detalicznych świadczonych online, przez sieci lub inne środki elektroniczne przy użyciu elektronicznie zdigitalizowanych informacji, usługi w zakresie wymiany walorów, mianowicie bezpieczna wymiana walorów, w tym elektronicznej
gotówki, przez sieci komputerowe dostępne za pomocą kart inteligentnych, usługi w zakresie opłacania rachunków świadczone przez
stronę internetową, bankowość online, usługi finansowe świadczone
przez telefon i za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej lub
Internetu, usługi finansowe, mianowicie realizacja płatności zbliże-
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niowych przez telefon komórkowy w sklepach sprzedaży detalicznej,
online i w hurtowniach, usługi finansowe, mianowicie udostępnianie
portfeli cyfrowych w chmurze, w których przechowywane są informacje dotyczące kont klientów w celu zapewnienia dostępu do kuponów, talonów, kodów do talonów i rabatów w handlu detalicznym
oraz w celu uzyskania nagród lojalnościowych i pieniężnych, które
mogą być zaliczane na poczet konta klienta za pośrednictwem systemu zwrotu gotówki, usługi w zakresie własności nieruchomości, wycena nieruchomości, zarządzanie inwestycjami w nieruchomości,
usługi w zakresie inwestycji w nieruchomości, usługi w zakresie ubezpieczenia nieruchomości, ubezpieczenie właścicieli nieruchomości,
usługi ubezpieczeniowe dotyczące mienia, finansowanie nieruchomości, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, wycena nieruchomości, usługi agencyjne w zakresie nieruchomości, szacowanie
majątku nieruchomego, administrowanie nieruchomościami, administrowanie sprawami finansowymi dotyczącymi nieruchomości,
udzielanie pożyczek na nieruchomości, usługi finansowe dotyczące
rozbudowy nieruchomości, usługi pośrednictwa finansowego w zakresie nieruchomości, usługi finansowe dotyczące własności nieruchomości i budynków, usługi finansowania zakupu nieruchomości,
organizowanie umów pożyczki pod zastaw nieruchomości, organizowanie współwłasności nieruchomości, organizowanie finansowania
zakupu nieruchomości, pomoc w nabywaniu nieruchomości i udziałów w nieruchomościach, inwestowanie kapitału w nieruchomościach, usługi w zakresie inwestowania w nieruchomości komercyjne,
usługi finansowe związane z nabywaniem mienia, usługi finansowe
związane ze sprzedażą mienia, wycena finansowa nieruchomości posiadanych z tytułu własności nieograniczonej, wycena finansowa nieruchomości dzierżawionych, organizowanie wynajmu nieruchomości, organizowanie dzierżawy nieruchomości, dzierżawa majątku,
dzierżawa majątku nieruchomego, dzierżawa nieruchomości posiadanych z tytułu własności nieograniczonej, usługi zarządzania majątkiem związane z transakcjami dotyczącymi nieruchomości, wycena
majątku, zarządzanie portfelem nieruchomości, zarządzanie majątkiem, usługi doradcze w zakresie własności nieruchomości, usługi
doradcze w zakresie wyceny nieruchomości, usługi doradcze w zakresie nieruchomości korporacyjnych, skomputeryzowane usługi informacyjne w zakresie nieruchomości, usługi doradcze w zakresie
nieruchomości, dostarczanie informacji dotyczących własności nieruchomości, dostarczanie informacji dotyczących rynku nieruchomości, usługi badawcze w zakresie nabywania nieruchomości, usługi
badawcze w zakresie wyboru nieruchomości, finansowanie kredytów hipotecznych i zabezpieczanie majątku, usługi doradcze w zakresie form płatności, bankowości, kart kredytowych, kart debetowych i kart płatniczych, usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne
w zakresie wszystkich uprzednio wymienionych usług.

(111) 334269
(220) 2019 11 18
(210) 505412
(151) 2020 10 13
(441) 2020 02 03
(732) LEGENDARY POLISH BRAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Józefów (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Z CZERWONĄ KARTKĄ
(510), (511) 33 alkohole wysokoprocentowe.
(111) 334270
(220) 2019 10 10
(210) 505429
(151) 2020 10 13
(441) 2020 02 03
(732)	GRODECKA JOANNA, GRABIS MAŁGORZATA EDUKACJA EZO
SPÓŁKA CYWILNA, Wrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) + ezo
(540)

(591) zielony, różowy, pomarańczowy, czarny
(531) 27.05.01, 29.01.14, 28.07.99, 24.13.25, 17.01.19, 26.04.16
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(510), (511) 35 sprzedaż: książek, broszur, materiałów edukacyjnych,
sprzedaż gier edukacyjnych, sprzedaż programu nauczania, 41 edukacja, nauczanie, usługi edukacyjne i szkoleniowe, prowadzenie
kursów edukacyjnych, szkolenia nauczycieli, prowadzenie kursów
dla dzieci, informacja o edukacji, usługi wydawnicze, publikowanie
materiałów edukacyjnych, publikowanie książek, publikowanie podręczników, publikowanie folderów informacyjnych, organizowanie
i prowadzenie konkursów, organizowanie i prowadzenie loterii, organizowanie wystaw w celach edukacyjnych, organizowanie gier
edukacyjnych.

(111) 334271
(220) 2019 10 10
(210) 505447
(151) 2020 10 12
(441) 2020 03 09
(732) MIMIKRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) (nie)znajomi
(540)

(591) niebieski, biały
(531) 24.17.09, 26.04.04, 26.04.22, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 gry komputerowe, gry video, gry na konsole, baterie,
okulary przeciwsłoneczne, okulary ochronne do uprawiania sportu,
muzyka, filmy i inne rodzaje elektronicznych publikacji tekstowych
i obrazowych utrwalone na nośnikach, oprogramowanie gier, filmy
animowane, filmy rysunkowe, nagrane filmy, filmy kinematograficzne, filmy wideo, matryce filmów, film kinematograficzny, naświetlony,
filmy do pobrania, naświetlone taśmy filmowe, wstępnie nagrane filmy kinematograficzne, wstępnie nagrane filmy kinowe, nagrania wideo z filmami, płyty wideo z nagranymi filmami, 41 produkcja nagrań
audio i video oraz produkcja multimedialna, produkowanie filmów,
produkowanie seriali telewizyjnych, produkowanie filmów animowanych, dystrybucja filmów, dystrybucja seriali telewizyjnych, dystrybucja filmów animowanych, studia filmowe, widowiska teatralne, imprezy kulturalne, organizowanie imprez, gry losowe, udostępnianie
książek on-line do pobrania, udostępnianie książek online nie do pobrania, udostępnianie komiksów do pobrania, udostępnianie komiksów online nie do pobrania, organizowanie konkursów, usługi rozrywkowe, prezentacja filmów, przedstawianie filmów, wypożyczanie
filmów, pokazy filmowe, rozrywka filmowa, pokazy filmów kinowych,
planowanie pokazów filmów, usługi wypożyczania filmów.
(111) 334272
(220) 2019 10 10
(210) 505455
(151) 2020 10 09
(441) 2020 02 03
(732) FUNDACJA POLKI MOGĄ WSZYSTKO, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) fundacja polki mogą wszystko
(540)

(591) różowy
(531) 29.01.01, 27.05.01, 02.09.01, 09.01.10
(510), (511) 16 czasopisma drukowane, gazety, magazyny, dzienniki,
periodyki, poradniki, książki, publikacje drukowane, afisze, albumy,
atlasy, almanachy, blankiety, broszury, druki, ulotki, formularze, fotografie, kalendarze, katalogi, mapy, plany, naklejki, nalepki, znaczki,
plakietki papierowe, obwoluty, plakaty, prospekty, materiały drukowane, rysunki, skorowidze, koperty, kartki okolicznościowe, bilety
i kupony papierowe, torby papierowe, torby na prezenty, torby na zakupy, biurowe i upominkowe artykuły papiernicze, artykuły piśmienne, materiały piśmienne i wyposażenie edukacyjne, długopisy i pióra,

ołówki, podstawki, pojemniki, stojaki oraz kubki na długopisy, pióra
i ołówki, materiały instruktażowe i do nauczania z wyjątkiem aparatów, 36 sponsorowanie finansowe, sponsorowanie imprez edukacyjnych, kulturalnych, rozrywkowych, sportowych, wydarzeń i kampanii
społecznych, organizacja zbiórki środków finansowych, organizowanie zbiórki funduszy na cele dobroczynne, społeczne, szkoleniowe,
edukacyjne, sportowe i ekologiczne, organizowanie funduszy w celu
wspierania rzeczowego i finansowego osób fizycznych i instytucji,
pozyskiwanie i podział środków finansowych na wspieranie osób
i rodzin w trudnej sytuacji życiowej, finansowanie osób i rodzin
w trudnej sytuacji życiowej, organizowanie zbiórki funduszy na rzecz
prowadzenia akcji szkoleniowych i informacyjnych, fundowanie
stypendiów, nagród i zapomóg, inwestowanie funduszy na cele dobroczynne, 41 usługi wydawnicze, w tym elektroniczne usługi wydawnicze, filmowe, audiowizualne, radiowe, multimedialne, usługi
wydawania publikacji periodycznych i nieperiodycznych, innych niż
teksty reklamowe, usługi wydawania czasopism, gazet, magazynów,
dzienników, periodyków, książek, usługi publikacji, publikowanie
materiałów drukowanych i publikacji drukowanych, publikowanie
czasopism, gazet, magazynów, periodyków, książek i tekstów innych
niż teksty reklamowe, również w Internecie i elektronicznie, usługi
publikacji elektronicznych on-line nie do pobrania, publikacje multimedialne i internetowe, produkcja reklam, organizowanie konkursów, konferencji i kongresów, wystaw i targów w celach kulturalnych,
edukacyjnych i dobroczynnych, usługi w zakresie edukacji i nauczania, organizowanie warsztatów szkoleniowych, organizowanie
i prowadzenie szkoleń dla dzieci i młodzieży, organizowanie i prowadzenie doskonalenia zawodowego osób dorosłych, doradztwo zawodowe i coaching, treningi rozwoju osobistego, usługi edukacyjne
związane z rozwojem sprawności intelektualnej i umysłowej, usługi
bibliotek elektronicznych udostępniających czasopisma, gazety, magazyny, periodyki, książki, zdjęcia i obrazy za pośrednictwem sieci
komputerowej on-line, organizowanie i prowadzenie seminariów,
sympozjów, zjazdów, konferencji, kongresów, balów i koncertów, wydarzeń i kampanii społecznych, organizowanie i prowadzenie loterii,
organizowanie plebiscytów, organizowanie i prowadzenie ceremonii
przyznawania i wręczania nagród, usługi reporterskie, usługi filmowania, usługi informacji o edukacji, imprezach rozrywkowych, imprezach dobroczynnych, wypoczynku i rekreacji: usługi konsultacyjne,
doradcze i informacyjnie w zakresie wyżej wymienionych usług, 42
usługi przygotowywania serwisów internetowych, administrowanie
stronami internetowymi, tworzenie i utrzymywanie stron internetowych, portali internetowych dla osób trzecich, projektowanie, zarządzanie i nadzór forami dyskusyjnymi on-line, udostępnianie wyszukiwarek internetowych oraz stron internetowych w celu pozyskiwania
informacji, w tym prawnych, o tematyce społecznej, zdrowotnej, medycznej, farmakologicznej, związanych z psychologią, kosmetologią,
kosmetyką, urodą, higieną żywienia, odżywianiem, dietetyką, przepisami kulinarnymi, sportem i rekreacją, kulturą, sztuką, rozrywką,
związanych z prowadzeniem domu i ogrodnictwem, udostępnianie
miejsc na serwerach, usługi kawiarenek internetowych, hosting serwerów, hosting stron internetowych, hosting treści cyfrowych, mianowicie dzienników i blogów on-line, prace badawczo rozwojowe,
badania socjologiczne dotyczące problematyki społecznej, badania
i analizy naukowe, publikowanie informacji naukowych, 45 doradztwo prawne, pomoc prawna, usługi prawne pro bono, usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące zagadnień prawnych,
udostępnianie informacji dotyczących usług prawnych za pośrednictwem strony internetowej, doradztwo prawne w zakresie sporów
sądowych, dostarczanie informacji prawnych, doradztwo związane
z osobistymi sprawami prawnymi, usługi prawne w zakresie mediacji, pośrednictwo w procedurach prawnych, usługi osobiste i społeczne, mianowicie usługi osób towarzyszących (opieka osobista),
opieka zastępcza, opieka zastępcza nad dziećmi i młodzieżą, opieka
nad dziećmi pod nieobecność rodziców, asystencka opieka nad osobami starszymi, chorymi lub niepełnosprawnymi, wsparcie dla pacjentów cierpiących na choroby zagrażające życiu oraz dla ich rodzin,
doradztwo duchowe, doradztwo w zakresie relacji osobistych, usługi
konsultacyjne, doradcze i informacyjne w ww. zakresie, świadczenie
usług wsparcia emocjonalnego rodzinom, usługi charytatywne, mianowicie dostarczanie odzieży i obuwia osobom potrzebującym.

(111) 334273
(151) 2020 10 13

(220) 2019 10 11
(441) 2019 12 30

(210) 505483
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(732) SUPER-PHARM HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SUPER 5
(540)

(591) niebieski, biały
(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.01.17
(510), (511) 35 promocja sprzedaży, promocja sprzedaży za pośrednictwem programów lojalnościowych dla klientów, promocja towarów osób trzecich przez dystrybucję kuponów i ulotek, promowanie
sprzedaży przy użyciu mediów audiowizualnych, reklamowanie
towarów osób trzecich, umożliwiając klientom wygodne oglądanie
i porównywanie tych towarów, rozpowszechnianie ulotek, broszur
i gazetek reklamowych, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, marketingowych i promocyjnych, reklama prasowa i telewizyjna, reklama online w sieciach komputerowych.
(111) 334274
(220) 2019 10 11
(151) 2020 10 09
(441) 2020 02 10
(732) SECRET GARDEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	Every event
(540)

(210) 505492

(531) 11.01.04, 05.01.16, 26.01.15, 26.01.16, 27.05.01
(510), (511) 43 bary, bary przekąskowe, bary sałatkowe, bary szybkiej
obsługi, catering w kafeteriach szybkiej obsługi, dekorowanie żywności, doradztwo kulinarne, dostarczanie posiłków do bezpośredniego
spożycia, dostarczanie żywności i napojów za pomocą furgonetek,
herbaciarnie, imprezy firmowe [zapewnianie jedzenia i napojów],
informacje i doradztwo w zakresie przygotowywania posiłków, kafeterie [bufety], koktajlbary, kontraktowe usługi w zakresie żywności,
obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami
i transportem (catering), oferowanie żywności i napojów w bistrach,
oferowanie żywności i napojów dla gości w restauracjach, organizacja cateringu na imprezy urodzinowe, organizacja przyjęć weselnych
[żywność i napoje], organizowanie bankietów, pizzerie, przygotowywanie posiłków i napojów, restauracje oferujące dania na wynos,
restauracje samoobsługowe, rzeźbienie w jedzeniu, serwowanie jedzenia i napojów, snack-bary, spersonalizowane usługi planowania
posiłków za pośrednictwem strony internetowej, stołówki, świadczenie usług kateringowych obejmujących żywność i napoje w obiektach wystawienniczych, świadczenie usług kateringowych obejmujących żywność i napoje w obiektach na targi i wystawy, świadczenie
usług kateringowych obejmujących żywność i napoje w obiektach
na zjazdy, usługi barów i restauracji, usługi barów kawowych, usługi
barowe, usługi cateringu zewnętrznego, usługi cateringu specjalizującego się w ręcznym krojeniu szynki podczas targów, degustacji
i imprez publicznych, usługi degustacji win (dostarczanie napojów),
usługi kateringowe dla placówek edukacyjnych, usługi kateringowe
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dla szkół, usługi doradcze w zakresie przygotowania żywności, usługi kateringowe w prywatnych salach do spotkań biznesowo-towarzyskich, usługi kateringowe w zakresie bufetów firmowych, usługi
restauracji szybkiej obsługi, usługi w zakresie bankietów, usługi w zakresie jedzenia na wynos, usługi w zakresie kantyn.

(111) 334275
(220) 2019 10 11
(151) 2020 10 09
(441) 2020 02 10
(732) TRANSBIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TRANSBIT
(540)

(210) 505499

(531) 26.11.03, 26.11.07, 27.05.01, 26.11.22
(510), (511) 9 urządzenia i przyrządy: naukowe, żeglarskie, geodezyjne, fotograficzne, kinematograficzne, optyczne, do ważenia, pomiarowe, sygnalizacyjne, kontrolne, do ratowania życia, do celów
dydaktycznych, urządzenia i przyrządy do przewodzenia, przełączania, przekształcania, gromadzenia, sterowania i regulacji energii
elektrycznej, urządzenia do nagrywania, przesyłania lub odtwarzania dźwięku lub obrazów, magnetyczne nośniki danych, nagrane
dyski, mechanizmy do urządzeń uruchamianych monetami, kasy
rejestrujące, maszyny liczące, osprzęt do przetwarzania danych,
komputery, programy komputerowe, urządzenia i przyrządy dla
łączności, telekomunikacji i informatyki, aparaty telefoniczne, urządzenia do gaszenia ognia, 38 usługi w zakresie telekomunikacji,
mianowicie: usługi umożliwiające komunikowanie się za pomocą
narządów zmysłu, przesyłania informacji, danych, tekstu, dźwięku
i obrazów na odległość, w tym za pomocą komputera, usługi telefoniczne, usługi łączności telefonicznej, w tym telefonii komórkowej,
łączności poprzez sieć światłowodów, usługi obsługi telekonferencji,
poczty elektronicznej, połączenia ze światową siecią komputerową
za pośrednictwem telekomunikacji, usługi przydzielania dostępu
do baz danych, przydzielania dostępu do światowej sieci komputerowej, informacji o telekomunikacji, usługi ogłoszeń elektronicznych,
poczty głosowej, usługi łączności poprzez terminale komputerowe,
transmisji programów radiowych, transmisji satelitarnej, usługi związane z ustalaniem tras połączeń i połączeń dla telekomunikacji, usługi wypożyczania urządzeń telekomunikacyjnych, modemów, telefonów i urządzeń do przesyłania informacji, danych, tekstu, dźwięku
i obrazów, urządzeń do kopiowania, usługi zleceń przywoławczych
za pomocą radia, telefonów i innych środków łączności elektronicznej, 42 usługi badawcze i techniczne, mianowicie: usługi architektoniczne, usługi badawczo-rozwojowe dla osób trzecich, badania
w dziedzinie mechaniki, badania w dziedzinie fizyki, elektroniczna
konwersja danych lub programów, usługi konwersji danych lub dokumentów, usługi odzyskiwania danych komputerowych, usługi
inżynierii technicznej, kalibrowania i cechowania [pomiarów], kontrola jakości, usługi opracowywania projektów technicznych, usługi
testowania materiałów, usługi związane z projektowaniem graficznym, analizy techniczne i przemysłowe, analizy systemów komputerowych, doradztwo techniczne i przemysłowe, doradztwo z zakresie
sprzętu komputerowego, usługi projektowania badań na rzecz osób
trzecich, projektowanie i ulepszanie sprzętu oraz oprogramowania
komputerowego, usługi w zakresie opracowywania i projektowania
oprogramowania, w szczególności oprogramowania komputerów,
usługi programowania komputerów, w tym instalacji, konserwacji
oraz aktualizacji oprogramowania, usługi powielania oprogramowania, usługi projektowania urządzeń telekomunikacyjnych, usługi
komputerowe w zakresie ochrony antywirusowej, usługi wynajmowania [udostępniania] zasobów serwerów, wypożyczanie komputerów, serwerów [hosting] i oprogramowania komputerowego, usługi
dostarczania wyszukiwarek internetowych.
(111) 334276
(220) 2019 10 11
(210) 505501
(151) 2020 10 12
(441) 2020 03 23
(732)	EUROCASH SPÓŁKA AKCYJNA, Komorniki (PL)
(540) (znak słowny)
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(540) ZAYON
(510), (511) 30 słodycze, wyroby cukiernicze, czekolada, batony lodowe, batony czekoladowe, batony zbożowe i energetyczne, batoniki, wafelki, drażetki jako niemedyczne wyroby cukiernicze, cukierki, landrynki.
(111) 334277
(220) 2019 10 11
(151) 2020 10 09
(441) 2020 02 10
(732) CZECHOWSKI ŁUKASZ SELECT, Rybnik (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SILKEY
(540)

(210) 505505

(591) czarny, biały, czerwony
(531) 14.05.23, 26.03.07, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 18 pokrowce na klucze samochodowe, etui na klucze
samochodowe, pokrowce na klucze samochodowe podnoszące
bezpieczeństwo użytkowania, pokrowce na klucze do pojazdów, 35
sprzedaż hurtowa i detaliczna (także on-line): pokrowców na klucze
samochodowe, etui na klucze samochodowe, pokrowców na klucze
samochodowe podnoszące bezpieczeństwo użytkowania, pokrowce na klucze do pojazdów.
(111) 334278
(220) 2019 10 18
(210) 505788
(151) 2020 10 09
(441) 2020 01 13
(732) TELEWIZJA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Ugotuj nam bajkę
(510), (511) 9 magnetyczne nośniki danych, nagrane dyski, mechanizmy do urządzeń uruchamianych przez wrzucenie monety, sprzęt
do przetwarzania danych, komputery, nagrania dźwięku, obrazu i filmowe utrwalone w formie zapisanej taśmy filmowej, taśmy video,
taśmy magnetycznej, dysków optycznych, w formacie MP3, w wersji
przystosowanej do odtwarzania w komputerach multimedialnych,
w odtwarzaczach CD, DVD, urządzenia do nagrywania, zapisywania,
odtwarzania i reprodukcji dźwięku, obrazu, informacji i zapisu filmowego w formie analogowej i cyfrowej, audiowizualne urządzenia do nauki, urządzenia do transmisji multimedialnych, programy telewizyjne,
audycje, filmy i reportaże utrwalone w formie multimedialnej, gry
telewizyjne, pobieralne gry komputerowe, programy komputerowe,
programy do prowadzenia gier komputerowych, konkursów do użycia z odbiornikiem telewizyjnym, programy komputerowe do obsługi
interaktywnej telewizji, karty magnetyczne, suszarki do klisz, 16 druki,
wydawnictwa papierowe, czasopisma, książki, albumy, broszury, periodyki i inne publikacje w formie papierowej, papier, tektura, karton,
artykuły papiernicze, fotografie, fotografie [wydrukowane], podpisane
fotografie, albumy fotograficzne, odbitki fotograficzne, minialbumy fotograficzne, urządzenia do oprawiania fotografii, fotografie oprawione
i nieoprawione, narożniki do przyklejania fotografii, samoprzylepne
narożniki do fotografii, rogi do mocowania fotografii, pudełka do przechowywania fotografii, albumy fotograficzne i kolekcjonerskie, karty
do albumów fotograficznych, fotografie kolekcjonerskie z zawodnikami sportowymi, ramki i stojaki do fotografii, albumy do wklejania [albumy fotograficzne], papier do drukowania fotografii [nie z chemicznie
zwiększoną czułością], materiały piśmienne, 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, 28 gry i zabawki, gry komputerowe inne niż telewizyjne, przenośne gry komputerowe, gry planszowe, artykuły sportowe
i gimnastyczne, ozdoby choinkowe, 35 usługi reklamowe, produkcja
reklam w systemie multimedialnym, organizacja i prowadzenie kampanii reklamowych, wynajem i sprzedaż miejsca i czasu na cele reklamowe w środkach masowego przekazu, tworzenie reklamowych
i sponsorowanych tekstów, produkcja reklam radiowych oraz filmów
reklamowych dla telewizji, filmu, Internetu, organizacja pokazów i wystaw w celach handlowych i reklamowych, usługi marketingu i public
relations, merchandising, reklamowy serwis ogłoszeniowy, zgrupowanie na rzecz osób trzecich towarów w rodzaju sprzętu, artykułów

i programów multimedialnych, gier telewizyjnych i komputerowych,
gier, zabawek, wyrobów szklanych, porcelanowych i ceramicznych
i artykułów, kosmetycznych, higienicznych i opatrunkowych, odzieżowych, spożywczych, sportowych i wydawnictw, w sklepie, hurtowni
wielobranżowej i sklepie internetowym lub telesklepie, tak aby umożliwić konsumentom dokonanie zakupu w dobrych warunkach, 38 obsługa przekazu i przekazywanie dźwięku i/lub obrazu, także w systemie cyfrowym, poprzez sieci komunikacyjne, w tym sieć telewizyjną,
satelitarną, naziemną kablową, światłowodową i Internet, organizowanie systemów transmisyjnych dźwięku, obrazu i sygnału cyfrowego, rozpowszechnianie programów telewizyjnych, reportaży, filmów
dokumentalnych i fabularnych, widowisk rozrywkowych i sportowych oraz audycji z interaktywnym udziałem widzów, usługi emisji
i transmisji telewizji interaktywnej, interaktywnej rozrywki, zbieranie
i przekazywanie informacji poprzez sieci komunikacyjne, dostarczanie
informacji on-Iine z komputerowych baz danych, usługi teletekstowe
i audiotekstowe, organizacja i prowadzenie serwisu ogłoszeniowego
w tym udostępnianie on-line interaktywnej tablicy ogłoszeniowej, realizowanie usług teletekstowych i audiotekstowych, dostęp do treści,
stron internetowych i portali, usługi w zakresie interaktywnych programów i gier odtwarzanych za pośrednictwem sieci komputerowych
i komunikacyjnych, 41 nauczanie, kształcenie, rozrywka, działalność
sportowa i kulturalna, usługi wydawnicze, pisanie i publikacja tekstów innych niż reklamowe, publikacje elektroniczne on-line książek
i periodyków, produkcja programów radiowych i telewizyjnych, organizowanie, montaż i produkcja programów i imprez artystycznych,
estradowych, sportowych, rekreacyjnych, usługi organizowania nauki
i szkoleń w dziedzinie multimedialnej, organizowanie konkursów, organizowanie imprez o charakterze edukacyjnym i kulturalnym, usługi
wynajmu nagrań i studiów nagrań, produkcja filmów, seriali, realizacja
spektakli, 42 usługi w zakresie hostingu sieci internetowej, usługi w zakresie projektowania i tworzenia witryn internetowych, doradztwo
komputerowe, projektowanie graficzne.

(111) 334279
(220) 2019 10 18
(210) 505790
(151) 2020 10 09
(441) 2020 02 17
(732)	EUROCASH SPÓŁKA AKCYJNA, Komorniki (PL)
(540) (znak słowny)
(540) MIODZIOLE
(510), (511) 30 chrupki na bazie produktów zbożowych, płatki kukurydziane, płatki zbożowe, płatki śniadaniowe.
(111) 334280
(220) 2019 10 18
(151) 2020 10 12
(441) 2020 03 02
(732) OLSZEWSKI MICHAŁ, Toruń (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Toruńskie
(540)

(210) 505793

(591) czerwony, czarny
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 32 piwo, napoje bezalkoholowe, wody mineralne i gazowane.
(111) 334281
(220) 2019 10 18
(210) 505794
(151) 2020 10 12
(441) 2020 03 02
(732) OLSZEWSKI MICHAŁ, Toruń (PL)
(540) (znak słowny)
(540) TORUNIAK
(510), (511) 32 piwo, napoje bezalkoholowe, wody mineralne i gazowane.
(111) 334282
(220) 2019 10 18
(151) 2020 10 09
(441) 2020 02 10
(732) SUEK POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Rubana

(210) 505798
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(510), (511) 4 węgiel jako paliwo, paliwa na bazie węgla, 35 usługi
w zakresie sprzedaży węgla jako paliwa oraz paliw na bazie węgla
w wyspecjalizowanych placówkach handlowych i poprzez sieci
komputerowe.

(111) 334283
(220) 2019 10 18
(210) 505813
(151) 2020 10 13
(441) 2020 02 17
(732) TYSIĄC-MIŚTA MONIKA KRYSTYNA ESTETI MED DENT,
Bytom (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	ESTETI MED DENT
(540)

(591) jasnoróżowy, czarny, szary, biały
(531) 26.01.04, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 44 kompleksowe usługi stomatologiczne, zabiegi z zakresu medycyny estetycznej.
(111) 334284
(220) 2019 10 20
(210) 505825
(151) 2020 10 13
(441) 2020 02 17
(732) KONCOWIK ROMAN GASTROMAN, Białystok (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PĄCZKI & PRECLE
(540)

(591) jasnobrązowy, ciemnobrązowy, biały
(531) 08.01.10, 08.01.15, 08.01.25, 26.01.16, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 30 wypieki, wyroby cukiernicze, pączki, precle, 35 sprzedaż wypieków i wyrobów cukierniczych, 43 usługi w zakresie prowadzenia cukierni, usługi w zakresie jedzenia na wynos, usługi dostarczania żywności i napojów, obsługa gastronomiczna z własnym
zapleczem, produktami i transportem.
(111) 334285
(220) 2019 10 21
(151) 2020 10 13
(441) 2020 02 17
(732) PUZIA ŁUKASZ CHEMISPO, Płock (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) chemispo
(540)

(210) 505830

(591) szary, pomarańczowy, biały, czarny
(531) 29.01.14, 27.05.05, 27.05.08, 27.05.11, 27.05.17, 27.05.24, 26.05.04
(510), (511) 7 maszyny wirujące, wentylatory będące częściami maszyn,
dmuchawy będące maszynami, dmuchawy elektryczne, dmuchawy powietrzne, dmuchawy przemysłowe, sprężarki, przekładnie do maszyn,
pompy, części maszyn w postaci łożysk i tulei, sprężarki, zawory, zawory
do maszyn, koła zębate do maszyn, wały napędowe do maszyn, przekładnie do maszyn, sprzęgła do maszyn, mieszalniki, mieszalniki dla przemysłu spożywczego, maszyny przetwórcze do użytku w przemyśle spo-
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żywczym, maszyny do użytku w przemyśle chemicznym, rafineryjnym,
petrochemicznym oraz spożywczym, urządzenia sprzęgające, mechanizmy napędowe, łańcuchy napędowe do maszyn, części maszyn w postaci form odlewniczych z metalu i tworzyw sztucznych, części zamienne
do wyżej wymienionych maszyn i urządzeń, 35 usługi w zakresie reklamy,
marketingu, zarządzania działalnością gospodarczą oraz usługi konsultingowe w zakresie następujących towarów i usług: maszyny wirujące,
wentylatory będące częściami maszyn, dmuchawy będące maszynami,
dmuchawy elektryczne, dmuchawy powietrzne, dmuchawy przemysłowe, sprężarki, przekładnie do maszyn, pompy, części maszyn w postaci łożysk i tulei, sprężarki, zawory, zawory do maszyn, koła zębate do maszyn,
wały napędowe do maszyn, przekładnie do maszyn, sprzęgła do maszyn,
mieszalniki, mieszalniki dla przemysłu spożywczego, maszyny przetwórcze do użytku w przemyśle spożywczym, maszyny do użytku w przemyśle chemicznym, rafineryjnym, petrochemicznym oraz spożywczym,
urządzenia sprzęgające, mechanizmy napędowe, łańcuchy napędowe
do maszyn, części maszyn w postaci form odlewniczych z metalu i tworzyw sztucznych, części zamienne do wyżej wymienionych maszyn i urządzeń, serwis maszyn i urządzeń produkcyjnych, montaż instalacji maszynowych, renowacja maszyn, przegląd maszyn, usługi instalacji maszyn,
naprawa maszyn przemysłowych, konserwacja maszyn przemysłowych,
czyszczenie maszyn, usługi modernizacji i przekształcania maszyn, odnowa maszyn, udzielanie informacji związanych z naprawą lub konserwacją
maszyn i urządzeń przemysłowych, udzielanie informacji związanych
z naprawą lub konserwacją przemysłowych instalacji i urządzeń chemicznych, usługi konstrukcyjne, usługi tokarskie, hartowanie metali, 37 serwis
maszyn i urządzeń produkcyjnych, montaż instalacji maszynowych, renowacja maszyn, przegląd maszyn, usługi instalacji maszyn, naprawa maszyn przemysłowych, konserwacja maszyn przemysłowych, czyszczenie
maszyn, usługi modernizacji i przekształcania maszyn, odnowa maszyn,
udzielanie informacji związanych z naprawą lub konserwacją maszyn
i urządzeń przemysłowych, udzielanie informacji związanych z naprawą
lub konserwacją przemysłowych instalacji i urządzeń chemicznych, usługi
konstrukcyjne, 40 usługi tokarskie, hartowanie metali.

(111) 334286
(220) 2019 10 21
(210) 505840
(151) 2020 10 14
(441) 2020 02 10
(732) ŚLASKI ZBIGNIEW, Suwałki (PL)
(540) (znak słowny)
(540)	ELEKTROMIL
(510), (511) 35 usługi związane z prowadzeniem hurtowni w dziedzinie elektrycznej, artykułów przemysłowych, artykułów rolno-spożywczych, narzędzi, części, podzespołów motoryzacyjnych,
urządzeń oraz części zamiennych i akcesoriów dla górnictwa, hutnictwa, budownictwa, rolnictwa, lotnictwa, przemysłu spożywczego, konfekcyjnego, chemicznego, elektronicznego, meblarskiego
i stoczniowego, pośrednictwo handlowe polegające na kojarzeniu
kontrahentów, pomocy przy zawieraniu umów, prowadzenie interesów polegających na reprezentowanie osób trzecich przy prowadzeniu negocjacji, usługi związane z prowadzeniem agencji eksportowo-importowej, pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej
(w tym usług logistycznych).
(111) 334287
(220) 2019 10 21
(210) 505843
(151) 2020 10 13
(441) 2019 12 30
(732) PROFI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Grabów nad Prosną (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PROFi Pasztet z pomidorami pełen smaku Bez konserwantów
(540)

(591) biały, jasnożółty, czerwony, zielony, ciemnozielony,
ciemnoczerwony, czarny, żółty
(531) 29.01.15, 03.07.03, 27.05.08, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.17, 05.09.17

154

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO	Nr 6/2021

(510), (511) 29 przetwory mięsne, konserwy mięsne, pasztety mięsne, pasztety, pasztety drobiowe, pasztety mięsne z warzywami,
pasztety mięsne z pomidorami.

(111) 334288
(220) 2019 10 21
(210) 505854
(151) 2020 10 15
(441) 2019 12 16
(732) WŁOSKA IZBA HANDLOWO-PRZEMYSŁOWA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) WŁOSKA IZBA HANDLOWO-PRZEMYSŁOWA W POLSCE
(510), (511) 35 administrowanie programami motywacyjnymi w celu
promowania sprzedaży towarów i usług dla osób trzecich, administrowanie programami wymiany kulturalnej i edukacyjnej, aktualizacja
informacji dotyczących działalności gospodarczej w komputerowej
bazie danych, analiza danych biznesowych, badania rynkowe, doradztwo dotyczące działalności gospodarczej, doradztwo reklamowe i marketingowe, doradztwo w zakresie prowadzenia działalności
gospodarczej, doradztwo związane z rozwojem wizerunku firmy, dostarczanie danych biznesowych w formie list mailingowych, dostarczanie informacji handlowych związanych z przedsiębiorstwami, gromadzenie informacji dla firm, informacja o działalności gospodarczej
i informacja handlowa, konsultacje w zakresie organizacji działalności gospodarczej, marketing imprez i wydarzeń, marketing towarów
i usług na rzecz innych, ocena możliwości dla działalności gospodarczej, obsługa programów lojalnościowych, opracowywanie informacji gospodarczych i handlowych, opracowywanie informatorów gospodarczych i handlowych, opracowywanie kampanii promocyjnych,
opracowywanie statystycznych danych gospodarczych i informacji
handlowych, opracowywanie statystyk biznesowych i informacji handlowych, organizacja i przeprowadzanie imprez reklamowych, organizacja i przeprowadzanie wydarzeń marketingowych, organizacja
i przeprowadzanie wystaw w ramach targów handlowych, 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 spotkań biznesowych, organizowanie i prowadzenie
targów biznesowych, organizowanie i przeprowadzanie wydarzeń
promocyjnych, organizowanie targów i wystaw, planowanie spotkań
biznesowych, pomoc przy zarządzaniu przedsiębiorstwami handlowymi, prezentacje towarów i usług, produkcja materiałów reklamowych i reklam, promocja sprzedaży dla osób trzecich, wsparcie
w dziedzinie zarządzania przedsiębiorstwem, wsparcie w dziedzinie
promocji biznesu, usługi związane z publiczną prezentacją produktów, badanie rynku, usługi w zakresie pozyskiwania, gromadzenia
i przekazywania aktualnych informacji w zakresie działalności gospodarczej, pomoc w nawiązywaniu kontaktów gospodarczych i handlowych, pośrednictwo w nawiązywaniu kontaktów gospodarczych
i handlowych, 41 doradztwo w zakresie planowania przyjęć, informacje dotyczące działalności kulturalnej, komputerowe przygotowanie
materiałów do publikacji, komputerowe przygotowanie materiałów
do publikacji elektronicznej, organizowanie i prowadzenie konferencji na temat biznesu i handlu, organizowanie i prowadzenie targów,
wystaw i kongresów, publikacja treści redakcyjnych stron dostępnych
za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej (Internet), 45 mediacje, pomoc w nawiązywaniu kontaktów prywatnych, pośrednictwo
w nawiązywaniu kontaktów prywatnych, usługi związane z negocjacją kontraktów dla osób trzecich.
(111) 334289
(220) 2019 10 21
(210) 505860
(151) 2020 10 15
(441) 2020 03 23
(732)	GLUBKA PAULINA I GLUBKA DANIEL HANDEL OWOCAMI
I WARZYWAMI D.G. FRUITS SPÓŁKA CYWILNA, Kościelna Wieś (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) D.G. FRUITS
(540)

(591) biały, czerwony, zielony
(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.17
(510), (511) 35 usługi w zakresie sprzedaży hurtowej i detalicznej artykułów spożywczych, w szczególności w zakresie świeżych owoców
i warzyw, jarzyn, nasion, roślin i naturalnych kwiatów, pokarmów dla

zwierząt, prowadzenie sprzedaży hurtowej i detalicznej artykułów
spożywczych, w szczególności w zakresie świeżych owoców i warzyw, jarzyn, nasion, roślin i naturalnych kwiatów, pokarmów dla
zwierząt, organizowanie i prowadzenie sprzedaży hurtowej i detalicznej artykułów spożywczych, w szczególności w zakresie świeżych owoców i warzyw, jarzyn, nasion, roślin i naturalnych kwiatów,
pokarmów dla zwierząt, organizacja i prowadzenie skupu owoców
i warzyw, usługi importowe eksportowe, usługi pośrednictwa handlowego na rzecz firm krajowych i zagranicznych w zakresie świeżych owoców i warzyw, jarzyn, nasion, roślin i naturalnych kwiatów,
pokarmów dla zwierząt, usługi w zakresie kojarzenia kontrahentów
handlowych i prowadzenia przedstawicielstw handlowych podmiotów zagranicznych w kraju prowadzących sprzedaż artykułów
spożywczych w szczególności świeżych owoców i warzyw, jarzyn,
nasion, pośredniczenie w zawieraniu umów, załatwianiu formalności, kontraktacji i skupu owoców, warzyw i ekologicznych płodów
rolnych, usługi prowadzenia sprzedaży w hurtowniach i/lub sklepach poprzez agentów oraz za pośrednictwem strony internetowej
towarów takich jak: świeże owoce i warzywa, konserwowane, mrożone owoce i warzywa, przetwory owocowo-warzywne, artykuły spożywcze, napoje bezalkoholowe i alkoholowe, kwiaty, rośliny, nasiona,
nawozy i środki ochrony roślin.

(111) 334290
(220) 2019 10 21
(210) 505862
(151) 2020 10 09
(441) 2020 01 20
(732) VASTINT POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540)	Nova Silesia
(510), (511) 35 biznesowe zarządzanie inwestycjami budowlanymi,
36 usługi w zakresie zarządzania i administrowania nieruchomościami, nadzór inwestorski w zakresie finansów, usługi wynajmu pomieszczeń biurowych i budynków, usługi w zakresie dzierżawy majątku
nieruchomego, usługi w zakresie zarządzania majątkiem nieruchomym, usługi kupna i sprzedaży nieruchomości, wynajem mieszkań,
pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, finansowe usługi w zakresie zarządzania inwestycjami, 37 usługi w zakresie budownictwa,
przygotowywanie terenów pod budowę, wznoszenie kompletnych
obiektów budowlanych lub ich części, usługi w zakresie nadzoru budowlanego, przebudowy, remonty budynków, usługi inżynierskie
w zakresie budownictwa lądowego, wykonywanie robót wykończeniowych, 39 wynajmowanie garaży i miejsc parkingowych, 42 opracowywanie projektów technicznych, ekspertyzy inżynieryjne, nadzór
wykonawczy, usługi w zakresie dekoracji i projektowania wnętrz biur
i pomieszczeń handlowych, zarządzanie inwestycjami, usługi w zakresie projektowania architektonicznego i budowlanego, 44 projektowanie i urządzanie przestrzeni zielonej wokół budynków biurowych i handlowych, 45 obsługa prawna inwestycji budowlanych.
(111) 334291
(220) 2019 10 21
(210) 505869
(151) 2020 10 13
(441) 2020 02 17
(732) PUZIA ŁUKASZ CHEMISPO, Płock (PL)
(540) (znak słowny)
(540) CHEMISPO
(510), (511) 7 maszyny wirujące, wentylatory będące częściami maszyn, dmuchawy będące maszynami, dmuchawy elektryczne, dmuchawy powietrzne, dmuchawy przemysłowe, sprężarki, przekładnie
do maszyn, pompy, części maszyn w postaci łożysk i tulei, sprężarki,
zawory, zawory do maszyn, koła zębate do maszyn, wały napędowe
do maszyn, przekładnie do maszyn, sprzęgła do maszyn, mieszalniki, mieszalniki dla przemysłu spożywczego, maszyny przetwórcze
do użytku w przemyśle spożywczym, maszyny do użytku w przemyśle chemicznym, rafineryjnym, petrochemicznym oraz spożywczym, urządzenia sprzęgające, mechanizmy napędowe, łańcuchy
napędowe do maszyn, części maszyn w postaci form odlewniczych
z metalu i tworzyw sztucznych, części zamienne do wyżej wymienionych maszyn i urządzeń, 35 usługi w zakresie reklamy, marketingu,
zarządzania działalnością gospodarczą oraz usługi konsultingowe
w zakresie następujących towarów i usług: maszyny wirujące, wentylatory będące częściami maszyn, dmuchawy będące maszynami,
dmuchawy elektryczne, dmuchawy powietrzne, dmuchawy przemysłowe, sprężarki, przekładnie do maszyn, pompy, części maszyn
w postaci łożysk i tulei, sprężarki, zawory, zawory do maszyn, koła
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zębate do maszyn, wały napędowe do maszyn, przekładnie do maszyn, sprzęgła do maszyn, mieszalniki, mieszalniki dla przemysłu
spożywczego, maszyny przetwórcze do użytku w przemyśle spożywczym, maszyny do użytku w przemyśle chemicznym, rafineryjnym, petrochemicznym oraz spożywczym, urządzenia sprzęgające,
mechanizmy napędowe, łańcuchy napędowe do maszyn, części maszyn w postaci form odlewniczych z metalu i tworzyw sztucznych,
części zamienne do wyżej wymienionych maszyn i urządzeń, serwis
maszyn i urządzeń produkcyjnych, montaż instalacji maszynowych,
renowacja maszyn, przegląd maszyn, usługi instalacji maszyn, naprawa maszyn przemysłowych, konserwacja maszyn przemysłowych,
czyszczenie maszyn, usługi modernizacji i przekształcania maszyn,
odnowa maszyn, udzielanie informacji związanych z naprawą lub
konserwacją maszyn i urządzeń przemysłowych, udzielanie informacji związanych z naprawą lub konserwacją przemysłowych instalacji
i urządzeń chemicznych, usługi konstrukcyjne, usługi tokarskie, hartowanie metali, 37 serwis maszyn i urządzeń produkcyjnych, montaż
instalacji maszynowych, renowacja maszyn, przegląd maszyn, usługi instalacji maszyn, naprawa maszyn przemysłowych, konserwacja
maszyn przemysłowych, czyszczenie maszyn, usługi modernizacji
i przekształcania maszyn, odnowa maszyn, udzielanie informacji
związanych z naprawą lub konserwacją maszyn i urządzeń przemysłowych, udzielanie informacji związanych z naprawą lub konserwacją przemysłowych instalacji i urządzeń chemicznych, usługi konstrukcyjne, 40 usługi tokarskie, hartowanie metali.

(111) 334292
(220) 2019 10 21
(210) 505879
(151) 2020 10 09
(441) 2020 04 27
(732) IWANICKI RYSZARD LUBELSKIE CENTRUM MAŁYCH
ZWIERZĄT, Lublin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LWIE SERCE IWANICCY
(540)

(591) złoty, szary, biały
(531) 03.01.01, 03.01.20, 03.01.28, 02.09.01, 27.05.01, 27.05.05,
29.01.02, 29.01.06
(510), (511) 16 czasopisma, periodyki, książki itp, 21 urny, 44 usługi
weterynaryjne, 45 kremacja.
(111) 334293
(220) 2019 10 21
(151) 2020 10 13
(441) 2019 12 30
(732) SARECKI PIOTR EMIL TRISAR, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CHANGE formula
(540)
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(510), (511) 35 doradztwo w zakresie zarządzania biznesem, doradztwo w zakresie zarządzania personelem, usługi doradcze w zarządzaniu działalnością gospodarczą, 41 organizowanie i prowadzenie
warsztatów (szkoleń).

(111) 334294
(220) 2019 10 22
(151) 2020 10 14
(441) 2020 01 13
(732)	ADRINO MOBILE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) adrino
(540)

(210) 505893

(591) zielony
(531) 29.01.03, 27.05.01, 03.02.07, 03.02.15, 03.02.24
(510), (511) 35 reklama, agencje reklamowe, usługi reklamowe, reklama radiowa, reklama telewizyjna, reklama prasowa, reklama billboardowa, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, reklama on-line, reklamy korespondencyjne, opracowywanie, przygotowywanie,
rozpowszechnianie i uaktualnienie materiałów i ogłoszeń reklamowych, wynajem czasu reklamowego we wszystkich środkach przekazu, wynajmowanie nośników reklamowych, wynajmowanie miejsca reklamowego, opracowywanie planów kampanii reklamowych,
raportowanie wyników kampanii reklamowej, analiza rynku, badania
rynku, badania marketingowe, pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych, systematyzacja danych w komputerowych bazach danych, wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych
dla osób trzecich, pozyskanie i analiza danych marketingowych,
usługi marketingowe, opracowywanie strategii marek, zarządzanie
marketingowe przedsiębiorstwem, doradztwo strategiczne w zakresie zarządzania marketingowego przedsiębiorstwem, planowanie
strategiczne kampanii reklamowych, organizowanie i zarządzanie
kampaniami reklamowymi, kreowanie wizerunku marki, doradztwo
dotyczące organizowania, administrowania oraz zarządzania działalnością gospodarczą, promocja sprzedaży na rzecz osób trzecich,
publikowanie tekstów reklamowych I promocyjnych, publikowanie
tekstów sponsorowanymi, edycja tekstów, outsourcing, usługi pośrednictwa w powyższym zakresie, usługi doradcze w powyższym
zakresie, informacja o powyższych usługach.
(111) 334295
(220) 2019 10 23
(210) 505931
(151) 2020 10 12
(441) 2020 03 16
(732)	HASCO TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) 35 LAT OD 1984
(540)

(210) 505884

(591) szary, pomarańczowy, czerwony, różowy
(531) 03.07.24, 29.01.14, 26.03.04, 27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.17

(591) ciemnozłoty
(531) 27.05.01, 27.07.01, 27.07.03, 29.01.11
(510), (511) 3 mydła, środki perfumeryjne, olejki eteryczne, kosmetyki, płyny do pielęgnacji włosów, środki do czyszczenia zębów,
płyny do pielęgnacji włosów, barwniki do celów kosmetycznych,
detergenty inne niż używane w procesach produkcyjnych oraz inni
do celów medycznych, środki przeciw potowe, detergenty, środki
antyseptyczne, środki antypoślizgowe, aromaty, antyperspiranty,
barwniki kosmetyczne, chusteczki nasączone płynami kosmetycznymi, mydła dezynfekujące, ekstrakty kwiatowe do perfum, preparaty
po goleniu, preparaty do golenia, zestawy kosmetyczne, kosmetyki
upiększające, kremy kosmetyczne, ekstrakty z kwiatów, kwiaty jako
baza do perfum, mieszaniny zapachowe, preparaty do mycia, my-
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dełka, mydła dezynfekujące, mydła lecznicze, mydła przeciw potowe, mydła przeciw potowe do stóp, olejki do celów perfumeryjnych,
produkty toaletowe, toniki kosmetyczne, woda toaletowa, woda zapachowa, 5 produkty farmaceutyczne i weterynaryjne, suplementy
diety, środki sanitarne do celów medycznych, substancje dietetyczne do celów leczniczych, żywność dla niemowląt, plastry, materiały
opatrunkowe, materiały do plombowania zębów, materiały dentystyczne, środki odkażające, preparaty chemiczne do celów medycznych, preparaty chemiczne do celów weterynaryjnych, preparaty
chemiczno-farmaceutyczne, preparaty diagnostyczne, do celów medycznych, dodatki odżywcze do celów leczniczych, czopki, kapsułki
do celów farmaceutycznych, kapsułki na lekarstwa, kapsułki z opłatków farmaceutycznych, kwasy do celów farmaceutycznych, pastylki
do celów farmaceutycznych, pigułki do celów farmaceutycznych,
syropy do użytku farmaceutycznego, tabletki do celów farmaceutycznych, lekarstwa do picia, leki dla ludzi, maści do celów farmaceutycznych, napoje lecznicze, środki do odkażania i opatrywania ran,
środki bakteriobójcze i grzybobójcze, 35 reklama i usługi reklamowe,
zarządzanie w działalności handlowej, administrowanie działalności
handlowej, prace biurowe, usługi reklamowe, promocja ochrony
zdrowia przy użyciu wszystkich mediów, agencje reklamowe, badania opinii publicznej, badanie rynku, badania marketingowe, wynajem maszyn i urządzeń dla biur, handel oraz handel detaliczny w zakresie wyrobów farmaceutycznych, kosmetycznych, medycznych
i spożywczych, doradztwo specjalistyczne w sprawach działalności
gospodarczej, doradztwo w zakresie zarządzania personelem, dystrybucja materiałów reklamowych, kolportaż próbek, komputerowe
zarządzanie plikami, komputerowe bazy danych, księgowość, uaktualnienie materiałów reklamowych, organizowanie wystaw w celach
handlowych lub reklamowych, organizacja wystaw w celach handlowych lub targów w celach lub reklamowych, organizacja i przeprowadzenie imprez reklamowych, wynajmowanie urządzeń i wyposażenia biurowego, zarządzanie zbiorami informatycznymi, promocja
sprzedaży dla osób trzecich, eksport-import, kreowanie wizerunku
firm, zarządzanie hotelami, zarządzanie zbiorami informatycznymi.

(111) 334296
(220) 2019 10 23
(210) 505933
(151) 2020 10 13
(441) 2020 02 03
(732) WestRock Packaging Systems, LLC, Atlanta (US)
(540) (znak słowny)
(540) WINGCOLLAR
(510), (511) 16 materiały opakowaniowe z tektury w postaci klipsów
do transportu puszek z napojami.
(111) 334297
(220) 2019 10 23
(210) 505935
(151) 2020 10 09
(441) 2020 02 10
(732) WestRock Packaging Systems, LLC, Atlanta (US)
(540) (znak słowny)
(540) CASECOLLAR
(510), (511) 16 materiały opakowaniowe z tektury w postaci klipsów
do transportu puszek z napojami.
(111) 334298
(220) 2019 10 23
(210) 505937
(151) 2020 10 14
(441) 2020 01 13
(732) KAMABEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ostrów Wielkopolski (PL)
(540) (znak słowny)
(540) CZARODZIEJ
(510), (511) 1 kleje do celów przemysłowych, obuwia, płytek ściennych, drzewa, drewna, afiszów, tapet, książek, kartonów, korka, styropianu, ceramiki, tworzyw naturalnych i sztucznych, tkanin i skóry,
16 kleje do materiałów piśmiennych i do użytku domowego, w tym
kleje do obuwia, płytek ściennych, drzewa, książek, papierów, kartonów, korka, styropianu, ceramiki, tworzyw naturalnych i sztucznych,
tkanin, skóry, szkła, kryształów, porcelany, ceramiki i puzzli, papier,
tektura, karton, materiały piśmienne, materiały przeznaczone dla artystów, pędzle malarskie, zeszyty, plakaty, książki, plany lekcji, bloki
rysunkowe, segregatory, notesy, pudełka z farbami (artykuły szkolne), plastelina, modelina, glina do modelowania, gumki do ścierania,
kalendarze, kalki, korektory, kreda do pisania, temperówki, kredki,
ołówki, pióra, piórniki, spinacze biurowe, tusz, 21 pojemniki na kleje.

(111) 334299
(220) 2019 10 23
(151) 2020 10 09
(441) 2019 12 23
(732) FUNDACJA UNICORN, Wrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) UNICORN
(540)

(210) 505939

(591) błękitny, zielony, ciemnogranatowy, jasnofioletowy,
fioletowy, jasnozielony, niebieski
(531) 04.03.09, 29.01.15, 27.05.01, 26.01.13
(510), (511) 16 książki do malowania, książki upominkowe, książki
z grafiką, notesy na zapiski, zeszyty do ćwiczeń, obrazy i zdjęcia, odbitki artystyczne graficzne, prace malarskie i kaligraficzne, książki beletrystyczne, książeczki z opowiadaniami dla dzieci, 35 dystrybucja
i rozpowszechnianie materiałów reklamowych [ulotek, prospektów,
materiałów drukowanych, próbek], dystrybucja produktów do celów
reklamowych, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, rozpowszechnianie materiałów reklamowych w Internecie, rozpowszechnianie produktów do celów reklamowych, 36 gromadzenie funduszy
na cele charytatywne za pomocą imprez rozrywkowych, gromadzenie funduszy na cele charytatywne poprzez sprzedaż znaczków
charytatywnych, inwestowanie funduszy na cele charytatywne,
organizacja zbiórek, organizacja zbiórek charytatywnych, organizacja zbiórek pieniężnych, organizowanie działań mających na celu
zbieranie funduszy na cele charytatywne, organizowanie funduszy
na cele dobroczynne, organizowanie wydarzeń mających na celu
zbieranie funduszy na cele charytatywne, organizowanie zbierania
funduszy, organizowanie zbiórek charytatywnych [na rzecz osób
trzecich], organizowanie zbiórek finansowych, pozyskiwanie funduszy na projekty pomocy zagranicznej, udzielanie informacji związanych ze zbiórkami funduszy na cele charytatywne, usługi charytatywne w zakresie datków pieniężnych, usługi gromadzenia funduszy
na cele charytatywne dla dzieci potrzebujących, usługi zbierania
funduszy na cele dobroczynne, zbiórki funduszy na cele charytatywne, zbiórki funduszy na cele dobroczynne,, 41 organizacja konferencji edukacyjnych, organizacja zawodów rekreacyjnych, organizacja wystaw w celach edukacyjnych, organizowanie i prowadzenie
konferencji i kongresów, nagrywanie na taśmach wideo, prezentacja
nagrań wideo, produkcja filmów, produkcja filmów, spektakli, produkcja wcześniej nagranych filmów wideo, usługi w zakresie nagrań
audio i wideo, publikacje multimedialne, .
(111) 334300
(220) 2019 10 23
(210) 505943
(151) 2020 10 12
(441) 2020 03 09
(732)	GRE Grand River Enterprises Deutschland GmbH,
Kloster Lehnin (DE)
(540) (znak słowny)
(540) MOHAWK
(510), (511) 5 produkty związane z konopiami indyjskimi, mianowicie olejki, olejki wytworzone z konopi indyjskich, konopie indyjskie
i marihuana, produkty związane z konopiami indyjskimi, mianowicie
olejki, maści lecznicze, zagęszczone pasty, nalewki, tabletki i kapsułki, wszystkie zawierające konopie indyjskie, olejki, maści lecznicze,
zagęszczone pasty, nalewki, tabletki i kapsułki, wszystkie zawierające
żywice i olejki wytworzone z konopi indyjskich, nutraceutyki do celów medycznych zawierające konopie indyjskie, nutraceutyki do celów medycznych zawierające pochodne konopi indyjskich, mianowicie żywice i olejki, kremy do skóry o działaniu miejscowym, mydła
w kostce i w płynie, dodatki do kąpieli, zioła do kąpieli, olejki do kąpieli, lecznicze kremy do ciała, olejki do ciała, płyny do pielęgnacji
twarzy i ciała, mleczko do pielęgnacji twarzy i ciała, płyn do pielęgnacji twarzy i preparaty do leczenia skóry, każdy z nich zawierający
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pochodne konopi indyjskich, plastry transdermalne zawierające konopie indyjskie, preparaty w aerozolu do ust zawierające konopie indyjskie, celem każdego z wyżej wymienionego z produktów jest ulga
w bólu, wprowadzenie w stan relaksu, redukcja stresu i zmęczenia,
poprawa nastroju, utrzymanie ogólnego stanu zdrowia i dobrego
samopoczucia, złagodzenie niepokoju, zmniejszenie stresu, leczenie
problemów ze snem, 34 nieprzetworzony tytoń, przetworzony tytoń
i produkty tytoniowe, w szczególności papierosy, cygara, cygaretki,
tytoń drobno krojony, tytoń do fajek, tytoń do żucia, tabaka, papierosy zawierające substytuty tytoniu, nie do celów leczniczych, artykuły
palacza, w szczególności puszki na tytoń, papierośnice, cygarniczki,
popielniczki-wszystkie wyżej wymienione produkty niewykonane z metali szlachetnych lub nimi niepokryte, bibułki papierosowe,
gilzy papierosowe, filtry papierosowe, fajki, kieszonkowe przyrządy
do skręcania papierosów, zapalniczki dla palaczy, zapałki, pochodne
konopi indyjskich, mianowicie żywica i olejki, konopie indyjskie i marihuana do celów rekreacyjnych, produkty z konopi do palenia, konopie indyjskie do palenia, produkty z konopi indyjskich do palenia,
artykuły dla palaczy, mianowicie torby używane z marihuaną i konopiami indyjskimi, artykuły dla palaczy, mianowicie waporyzatory dla
palaczy, do stosowania doustnego, wysuszona marihuana, wysuszone konopie indyjskie, artykuły dla palaczy, mianowicie rozdrabniacz
do konopi indyjskich i marihuany.

(111) 334301
(220) 2019 10 23
(210) 505946
(151) 2020 10 09
(441) 2019 12 30
(732)	NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ ŚRÓDMIEŚCIE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MedicalData
(540)

(591) pomarańczowy, szary, biały
(531) 01.13.15, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 przetwarzanie danych do celów administracyjnych,
skomputeryzowane zarządzanie biurem placówek medycznych,
usługi administrowania działalności gospodarczej w dziedzinie opieki zdrowotnej, zarządzanie dokumentacją biznesową i medyczną,
udostępnianie skomputeryzowanych informacji związanych z dokumentacją gospodarczą i medyczną, komputerowe zarządzanie
plikami, zarządzanie i administrowanie działalnością gospodarczą,
przetwarzanie informacji, komputerowe przetwarzanie danych,
wprowadzenie i przetwarzanie danych, elektroniczne przetwarzanie zamówień, zarządzanie przetwarzaniem danych, przetwarzanie
danych do celów administracyjnych, zarządzanie zbiorami informatycznymi, sporządzanie raportów handlowych i gospodarczych, 36
elektroniczne przetwarzanie płatności zamówień w zakresie usług
medycznych, 38 przekazywanie informacji za pośrednictwem: sieci
komputerowych oraz Internetu, za pomocą środków elektronicznych, za pośrednictwem usług online, za pomocą komputera, za pośrednictwem telefonu, przesyłanie informacji i obrazów związanych
z lekami i medycyną, 42 platforma komputerowa do obsługi klientów placówek medycznych, komercyjny rozwój oprogramowania
dla placówek medycznych, oprogramowanie do zarządzania bazami danych i platform internetowych, przechowywanie dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej, 44 wydawanie raportów
medycznych, kompilacja raportów medycznych, przygotowywanie
raportów dotyczących kwestii medycznych, usługi w zakresie przygotowywania raportów medycznych, udostępnienie raportów dotyczących badań medycznych osób.
(111) 334302
(220) 2019 10 23
(210) 505947
(151) 2020 10 09
(441) 2019 12 30
(732)	NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ ŚRÓDMIEŚCIE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MedicalData
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(540)

(531) 01.13.15, 27.05.01
(510), (511) 35 przetwarzanie danych do celów administracyjnych,
skomputeryzowane zarządzanie biurem placówek medycznych,
usługi administrowania działalności gospodarczej w dziedzinie opieki zdrowotnej, zarządzanie dokumentacją biznesową i medyczną,
udostępnianie skomputeryzowanych informacji związanych z dokumentacją gospodarczą i medyczną, komputerowe zarządzanie
plikami, zarządzanie i administrowanie działalnością gospodarczą,
przetwarzanie informacji, komputerowe przetwarzanie danych,
wprowadzenie i przetwarzanie danych, elektroniczne przetwarzanie zamówień, zarządzanie przetwarzaniem danych, przetwarzanie
danych do celów administracyjnych, zarządzanie zbiorami informatycznymi, sporządzanie raportów handlowych i gospodarczych, 36
elektroniczne przetwarzanie płatności zamówień w zakresie usług
medycznych, 38 przekazywanie informacji za pośrednictwem: sieci
komputerowych oraz Internetu, za pomocą środków elektronicznych, za pośrednictwem usług online, za pomocą komputera, za pośrednictwem telefonu, przesyłanie informacji i obrazów związanych
z lekami i medycyną, 42 platforma komputerowa do obsługi klientów placówek medycznych, komercyjny rozwój oprogramowania
dla placówek medycznych, oprogramowanie do zarządzania bazami danych i platform internetowych, przechowywanie dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej, 44 wydawanie raportów
medycznych, kompilacja raportów medycznych, przygotowywanie
raportów dotyczących kwestii medycznych, usługi w zakresie przygotowywania raportów medycznych, udostępnienie raportów dotyczących badań medycznych osób.
(111) 334303
(220) 2019 10 23
(210) 505953
(151) 2020 10 09
(441) 2020 02 03
(732) WIKTOROWICZ MILENA MARIA, Anielinek (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) S C selfcreator
(540)

(591) różowy, żółty, niebieski, czarny, biały
(531) 26.01.18, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 42 usługi w zakresie projektowania.
(111) 334304
(220) 2019 10 24
(210) 505987
(151) 2020 10 09
(441) 2019 12 23
(732) KOZYRA DANIEL, PIKOR-KOZYRA EWA JANINA TRIGON
ORTHOPEDIA DANIEL KOZYRA I WSPÓLNICY SPÓŁKA CYWILNA,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) TRIGON ORTHOPEDIA
(510), (511) 44 ambulatoryjna opieka medyczna, analizy medyczne
do diagnostyki i leczenia ludzi, badania medyczne, badania medyczne w celach diagnostycznych lub leczenia, badania w zakresie diagnozy stanu zdrowia, chirurgia, informacja medyczna, kliniki, kliniki
medyczne, konsultacje medyczne, leczenie zwichnięć stawów, skręceń, złamań kości lub podobnych urazów (judo-seifuku), medyczne
badania osób, ochrona zdrowia, opieka medyczna i analizy związane
z leczeniem pacjenta, opieka medyczna i zdrowotna, organizowanie
leczenia medycznego, ośrodki zdrowia, pomoc medyczna, pomoc
medyczna w nagłych wypadkach, poradnictwo medyczne, porady
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medyczne dla osób niepełnosprawnych, profesjonalne doradztwo
w zakresie ochrony zdrowia, profesjonalne doradztwo w zakresie
zdrowia, prowadzenie placówek medycznych, przechowywanie komórek macierzystych, przeprowadzanie badań medycznych, przeprowadzanie diagnozy chorób, przygotowywanie raportów dotyczących kwestii medycznych, sporządzanie raportów dotyczących
opieki zdrowotnej, świadczenie pomocy medycznej, świadczenie
usług medycznych, świadczenie usług w zakresie opieki zdrowotnej,
szpitale, udostępnianie informacji medycznych w dziedzinie opieki
zdrowotnej, udzielanie informacji dotyczących medycyny, udzielanie informacji dotyczących badań fizykalnych, udzielanie informacji
medycznej, udzielanie informacji zdrowotnej, udzielanie informacji
z zakresu ochrony zdrowia przez telefon, udzielanie informacji związanych z leczeniem przemieszczonych stawów, skręconych lub złamanych kości, udzielanie informacji związanych z usługami medycznymi, udzielanie wiadomości i informacji w dziedzinie medycyny,
usługi analiz medycznych związane z leczeniem pacjentów, usługi
analiz medycznych związanych z leczeniem osób, usługi badań medycznych związane z diagnozowaniem i leczeniem chorób, usługi
diagnostyki medycznej [testy i analizy], usługi doradcze dotyczące
chorób zwyrodnieniowych, usługi doradcze dotyczące problemów
medycznych, usługi doradcze w zakresie chirurgii, usługi doradcze
w zakresie opieki zdrowotnej [medyczne], usługi doradcze w zakresie zdrowia, usługi doradcze w zakresie leczenia chorób zwyrodnieniowych, usługi doradcze w zakresie implantów ortopedycznych,
usługi doradcze w zakresie opieki zdrowotnej, usługi doradcze związane z usługami medycznymi, usługi indywidualnych konsultacji medycznych świadczone dla pacjentów, usługi informacji medycznej,
usługi informacji medycznej świadczone za pośrednictwem Internetu, usługi informacyjne w zakresie opieki medycznej, usługi informacyjne w zakresie opieki zdrowotnej, usługi klinik medycznych, usługi
klinik medycznych i opieki zdrowotnej, usługi klinik zdrowia, usługi
klinik zdrowia [medyczne], usługi lekarskie, usługi medyczne, usługi medyczne do celów diagnostyki chorób ciała człowieka, usługi
medyczne w zakresie leczenia przewlekłego bólu, usługi medyczne
w zakresie oceny stanu zdrowia, usługi medyczne w zakresie leczenia
chorób ciała ludzkiego, usługi medyczne związane z usuwaniem, leczeniem i przetwarzaniem komórek macierzystych, usługi medyczne
związane z usuwaniem, leczeniem i przetwarzaniem komórek ludzkich, usługi medyczne związane z usuwaniem, leczeniem i przetwarzaniem krwi ludzkiej, usługi nastawiania kości, usługi obrazowania
medycznego, usługi oceny medycznej, usługi opieki medycznej,
usługi opieki medycznej świadczone przez kliniki i szpitale, usługi
opieki zdrowotnej, usługi pomocy medycznej, usługi poradnictwa
medycznego, usługi prywatnych szpitali, usługi świadczone przez
szpitale, usługi terapeutyczne, usługi terapii za pomocą komórek
macierzystych, usługi w zakresie analiz medycznych, usługi w zakresie badań lekarskich, usługi w zakresie badań medycznych, mianowicie ocena sprawności fizycznej, usługi w zakresie diagnostyki chirurgicznej, usługi w zakresie leczenia chirurgicznego, usługi w zakresie
leczenia medycznego, usługi w zakresie medycyny sportowej, usługi
w zakresie opieki zdrowotnej dla ludzi, usługi w zakresie patologii
związane z leczeniem osób, wykonywanie badań medycznych, zapewnianie leczenia medycznego, usługi opieki dziennej w klinikach
medycznych nad chorymi dziećmi.

(111) 334305
(220) 2019 10 24
(151) 2020 10 09
(441) 2020 01 13
(732) TELER JUSTYNA, Bożejowice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Best Cool
(540)

(210) 505996

(591) fioletowy, beżowy
(531) 01.15.17, 15.07.01, 26.04.13, 26.04.16, 26.04.18, 27.05.01,
29.01.12, 25.01.25
(510), (511) 1 płyny do obróbki metali, środki chemiczne do zapobiegania korozji, preparaty chemiczne do użytku jako inhibitory
korozji, 2 preparaty chroniące przed korozją, preparaty do obróbki
powierzchni metalowych w celu ochrony przed korozją, 4 ciecze

chłodząco-smarujące, rozpuszczalne ciecze chłodząco-smarujące,
ciecze do cięcia maszynowego, 40 obróbka metali.

(111) 334306
(220) 2019 10 24
(151) 2020 10 09
(441) 2020 01 13
(732) TELER JUSTYNA, Bożejowice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Best Max
(540)

(210) 505997

(591) fioletowy, beżowy
(531) 02.01.08, 02.01.23, 26.04.14, 26.04.18, 27.05.01, 27.05.24,
29.01.12
(510), (511) 1 rozpuszczalnikowe środki czyszczące na bazie wody
do użytku w procesach produkcyjnych, płyny odtłuszczające stosowane w procesach produkcyjnych, środki odtłuszczające [nie do celów
gospodarstwa domowego], rozpuszczalniki odtłuszczające do użytku
w procesach produkcyjnych, chemiczne środki odtłuszczające do stosowania w procesach produkcyjnych, środki chemiczne odtłuszczające do stosowania w przemysłowych procesach produkcyjnych,
chemikalia czyszczące, odtłuszczacze oparte na oleju cytrynowym
do użytku w procesach produkcyjnych, preparaty chemiczne do użytku przy usuwaniu osadów z metalu, preparaty rozpuszczające tłuszcz
stosowane w procesach przemysłowych, chemiczne środki czyszczące
do stosowania w procesach przemysłowych, 3 środki czyszczące, środki czyszczące do metalu, środki czyszczące do usuwania plam, preparaty myjące, 39 dystrybucja [transport] towarów drogą lądową.
(111) 334307
(220) 2019 10 24
(151) 2020 10 09
(441) 2020 01 13
(732) TELER JUSTYNA, Bożejowice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Best Weld
(540)

(210) 505999

(591) fioletowy, beżowy
(531) 02.01.23, 02.01.25, 15.01.13, 26.04.14, 26.04.16, 26.04.18,
27.05.01, 27.05.24, 29.01.12
(510), (511) 1 chemikalia czyszczące, 2 preparaty ochronne do metali, preparaty zapobiegające matowieniu metali, preparaty pokrywające do ochrony przed rdzą, ochronne powłoki powierzchniowe
do metali, 3 środki czyszczące, 40 obróbka metali.
(111) 334308
(220) 2019 10 24
(151) 2020 10 09
(441) 2020 01 13
(732) TELER JUSTYNA, Bożejowice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Best Orange
(540)

(210) 506000

(591) fioletowy, pomarańczowy, jasnopomarańczowy,
jasnozielony
(531) 05.07.22, 05.07.11, 26.04.15, 26.04.18, 27.05.01, 27.05.24, 29.01.14
(510), (511) 1 rozpuszczalnikowe środki czyszczące na bazie wody
do użytku w procesach produkcyjnych, płyny odtłuszczające stosowane w procesach produkcyjnych, środki odtłuszczające [nie do celów gospodarstwa domowego], rozpuszczalniki odtłuszczające
do użytku w procesach produkcyjnych, chemiczne środki odtłuszcza-
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jące do stosowania w procesach produkcyjnych, środki chemiczne
odtłuszczające do stosowania w przemysłowych procesach produkcyjnych, chemikalia czyszczące, odtłuszczacze oparte na oleju cytrynowym do użytku w procesach produkcyjnych, preparaty chemiczne
do użytku przy usuwaniu osadów z metali, preparaty rozpuszczające
tłuszcz stosowane w procesach przemysłowych, chemiczne środki
czyszczące do stosowania w procesach przemysłowych, rozpuszczalniki do usuwania klejów stosowane podczas procesów produkcyjnych, substancje do usuwania klejów, substancje do usuwanie smaru
jako część procesów przemysłowych, substancje do usuwania oleju
stosowane w procesach produkcyjnych, 3 preparaty myjące, środki
czyszczące, środki czyszczące do metalu, środki czyszczące do usuwania plam, 39 dystrybucja [transport/ towarów drogą lądową.

(111) 334309
(220) 2019 10 24
(210) 506013
(151) 2020 10 15
(441) 2020 03 23
(732) ULMA CONSTRUCCTION POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA,
Koszajec (PL)
(540) (znak słowny)
(540) DSD uniwersalne deskowanie do robót żelbetowych
(510), (511) 6 szalunki do betonu metalowe, belki z metali nieszlachetnych do systemów szalowania, szkieletowe rusztowania metalowe, 19 szalunki niemetalowe do betonu, szalowanie niemetalowe,
rusztowania niemetalowe.
(111) 334310
(220) 2019 10 24
(151) 2020 10 15
(441) 2020 01 13
(732) TELER JUSTYNA, Bożejowice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Best Fiber
(540)

(210) 506017

(591) fioletowy, beżowy
(531) 20.05.25, 26.04.16, 26.04.18, 27.05.01, 27.05.24, 29.01.12
(510), (511) 21 ściereczki do czyszczenia, wykonane z celulozy, ściereczki do czyszczenia, szmatki do czyszczenia, szmatki bezkłaczkowe
do czyszczenia, ścierki z mikrowłókien do czyszczenia, 39 dystrybucja [transport] towarów drogą lądową.
(111) 334311
(220) 2019 10 24
(151) 2020 10 09
(441) 2020 02 10
(732) FORUM KIELCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	GALERIA KORONA KIELCE
(540)

(210) 506018

(591) złoty, biały
(531) 24.09.02, 24.09.03, 24.09.05, 24.09.10, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 reklama, zarządzanie w działalności gospodarczej,
administrowanie działalności gospodarczej, prace biurowe, 36 ubezpieczenia, działalność finansowa, bankowość, usługi związane z majątkiem nieruchomym.
(111) 334312
(220) 2019 10 24
(151) 2020 10 15
(441) 2020 01 07
(732) 2N-EVERPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)

(210) 506021
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(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PRIME3
(540)

(531) 24.17.09, 26.11.06, 26.11.08, 26.11.03, 27.05.01, 27.07.01, 27.07.21
(510), (511) 12 samochody osobowe, samochody terenowe, samochody transportowe, samochody ciężarowe, motocykle, skutery,
hulajnogi-pojazdy, hulajnogi elektryczne, rowery, rowery elektryczne, pojazdy mechaniczne, pojazdy elektryczne, silniki do pojazdów,
części zamienne do samochodów i do pojazdów mechanicznych
oraz do silników, świece silnikowe, akcesoria samochodowe ujęte
w tej klasie, podzespoły samochodowe, urządzenia antywłamaniowe do pojazdów, błotniki, dętki do opon, hamulce do pojazdów,
klocki, szczęki, okładziny hamulcowe do pojazdów, zaciski hamulcowe, przekładnie kierownicze do pojazdów, pompy wspomagania
układu kierowniczego, silniczki wycieraczek w pojazdach, karoserie
samochodowe, kierownice pojazdów, klaksony do pojazdów, koła
pojazdów, lusterka wsteczne, łańcuchy przeciwpoślizgowe, mechanizmy napędowe do pojazdów, obwody hydrauliczne do pojazdów,
ogumienie kół pojazdów, opony, piasty kół pojazdów, zwieszenia
do pojazdów, szyby do pojazdów, sygnalizatory jazdy wstecz i skrętu w pojazdach, zderzaki do pojazdów, resory, sprzęgła, zawieszenia
(amortyzatory w pojazdach), zderzaki pojazdów, owiewki do pojazdów, spojlery do pojazdów, 35 usługi doradztwa w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej handlowej, usługowej oraz
naukowej, usługi dotyczące zarządzania działalnością gospodarczą
handlową, usługową oraz naukową, usługi doradztwa w zakresie
organizowania i zarządzania działalnością gospodarczą handlową, usługową oraz naukową, usługi doradztwa specjalistycznego
w sprawach działalności gospodarczej handlowej, usługowej oraz
naukowej, pozyskiwanie i udostępnianie informacji o działalności
gospodarczej handlowej, usługowej oraz naukowej, usługi doradztwa w zakresie zarządzania personalnego, doradztwo podatkowe,
usługi księgowości i rachunkowości, sprzedaż hurtowa i detaliczna pojazdów mechanicznych, pojazdów elektrycznych oraz części
zamiennych do tych pojazdów, narzędzi, sprzętu komputerowego,
sprzętu AGD i RTV, sprzętu elektronicznego, sprzętu telekomunikacyjnego, wyrobów jubilerskich, mebli, mebli kempingowych, akcesoriów kempingowych, zabawek, sprzedaż hurtowa i detaliczna
za pośrednictwem internetu pojazdów mechanicznych, pojazdów
elektrycznych oraz części zamiennych do tych pojazdów, narzędzi,
sprzętu komputerowego, sprzętu AGD i RTV, sprzętu elektronicznego, sprzętu telekomunikacyjnego, wyrobów jubilerskich, mebli,
mebli kempingowych, akcesoriów kempingowych, zabawek, ekspertyzy w działalności gospodarczej, usługi informacji handlowej
dotyczącej pojazdów mechanicznych, pojazdów elektrycznych oraz
części zamiennych do pojazdów mechanicznych, promocja sprzedaży, reklama za pośrednictwem sieci komputerowych, publikowanie
tekstów reklamowych, reklama radiowa i telewizyjna, organizowanie
targów i wystaw celach handlowych i reklamowych, rozpowszechnianie ogłoszeń i materiałów reklamowych, badania rynku, usługi
w zakresie marketingu i prezentacji, pokazy towarów i prezentowanie usług w celach handlowych i reklamowych, promocja sprzedaży,
publikowanie tekstów reklamowych, rozpowszechnianie materiałów
reklamowych, wynajmowanie miejsc na umieszczanie ogłoszeń lub
reklam, uaktualnianie materiałów reklamowych, zarządzanie zbiorami informatycznymi, badanie rynku, pozyskiwanie oraz systematyzowanie danych dla komputerowych baz danych, sortowanie danych
w bazach danych, komputerowe zarządzanie plikami, powielanie dokumentów, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, wycena
działalności gospodarczej, audyt, pozyskiwania informacji o działalności gospodarczej, prognozy ekonomiczne, weryfikacja rachunków,
wycena działalności gospodarczej, badanie opinii publicznej.
(111) 334313
(220) 2019 10 24
(151) 2020 10 15
(441) 2020 01 07
(732) 2N-EVERPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) PRIME3

(210) 506022
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(510), (511) 12 samochody osobowe, samochody terenowe, samochody transportowe, samochody ciężarowe, motocykle, skutery,
hulajnogi-pojazdy, hulajnogi elektryczne, rowery, rowery elektryczne, pojazdy mechaniczne, pojazdy elektryczne, silniki do pojazdów,
części zamienne do samochodów i do pojazdów mechanicznych
oraz do silników, świece silnikowe, akcesoria samochodowe ujęte
w tej klasie, podzespoły samochodowe, urządzenia antywłamaniowe do pojazdów, błotniki, dętki do opon, hamulce do pojazdów,
klocki, szczęki, okładziny hamulcowe do pojazdów, zaciski hamulcowe, przekładnie kierownicze do pojazdów, pompy wspomagania
układu kierowniczego, silniczki wycieraczek w pojazdach, karoserie
samochodowe, kierownice pojazdów, klaksony do pojazdów, koła
pojazdów, lusterka wsteczne, łańcuchy przeciwpoślizgowe, mechanizmy napędowe do pojazdów, obwody hydrauliczne do pojazdów,
ogumienie kół pojazdów, opony, piasty kół pojazdów, zwieszenia
do pojazdów, szyby do pojazdów, sygnalizatory jazdy wstecz i skrętu w pojazdach, zderzaki do pojazdów, resory, sprzęgła, zawieszenia
(amortyzatory w pojazdach), zderzaki pojazdów, owiewki do pojazdów, spojlery do pojazdów, 35 usługi doradztwa w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej handlowej, usługowej oraz
naukowej, usługi dotyczące zarządzania działalnością gospodarczą
handlową, usługową oraz naukową, usługi doradztwa w zakresie
organizowania i zarządzania działalnością gospodarczą handlową, usługową oraz naukową, usługi doradztwa specjalistycznego
w sprawach działalności gospodarczej handlowej, usługowej oraz
naukowej, pozyskiwanie i udostępnianie informacji o działalności
gospodarczej handlowej, usługowej oraz naukowej, usługi doradztwa w zakresie zarządzania personalnego, doradztwo podatkowe,
usługi księgowości i rachunkowości, sprzedaż hurtowa i detaliczna pojazdów mechanicznych, pojazdów elektrycznych oraz części
zamiennych do tych pojazdów, narzędzi, sprzętu komputerowego,
sprzętu AGD i RTV, sprzętu elektronicznego, sprzętu telekomunikacyjnego, wyrobów jubilerskich, mebli, mebli kempingowych, akcesoriów kempingowych, zabawek, sprzedaż hurtowa i detaliczna
za pośrednictwem internetu pojazdów mechanicznych, pojazdów
elektrycznych oraz części zamiennych do tych pojazdów, narzędzi,
sprzętu komputerowego, sprzętu AGD i RTV, sprzętu elektronicznego, sprzętu telekomunikacyjnego, wyrobów jubilerskich, mebli,
mebli kempingowych, akcesoriów kempingowych, zabawek, ekspertyzy w działalności gospodarczej, usługi informacji handlowej
dotyczącej pojazdów mechanicznych, pojazdów elektrycznych oraz
części zamiennych do pojazdów mechanicznych, promocja sprzedaży, reklama za pośrednictwem sieci komputerowych, publikowanie
tekstów reklamowych, reklama radiowa i telewizyjna, organizowanie
targów i wystaw celach handlowych i reklamowych, rozpowszechnianie ogłoszeń i materiałów reklamowych, badania rynku, usługi
w zakresie marketingu i prezentacji, pokazy towarów i prezentowanie usług w celach handlowych i reklamowych, promocja sprzedaży,
publikowanie tekstów reklamowych, rozpowszechnianie materiałów
reklamowych, wynajmowanie miejsc na umieszczanie ogłoszeń lub
reklam, uaktualnianie materiałów reklamowych, zarządzanie zbiorami informatycznymi, badanie rynku, pozyskiwanie oraz systematyzowanie danych dla komputerowych baz danych, sortowanie danych
w bazach danych, komputerowe zarządzanie plikami, powielanie dokumentów, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, wycena
działalności gospodarczej, audyt, pozyskiwania informacji o działalności gospodarczej, prognozy ekonomiczne, weryfikacja rachunków,
wycena działalności gospodarczej, badanie opinii publicznej.

(732) JANUSZ MATEUSZ PATRYK, Lębork (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Fit Lovers
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w branży
sport, fitness, usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, 38
nadawanie treści audiowizualnych i multimedialnych za pośrednictwem internetu, podcasting, transmisje internetowe, 41 usługi w zakresie sportu oraz fitnessu, udostępnianie informacji dotyczących
treningu fitness za pomocą portalu online, 44 doradztwo w zakresie
dietetyki i odżywiania.
(111) 334316
(220) 2019 10 25
(210) 506044
(151) 2020 10 13
(441) 2020 02 03
(732) BALTIC INVEST CENTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Gdynia (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PIOTRA 4
(540)

(111) 334314
(220) 2019 10 24
(210) 506029
(151) 2020 10 14
(441) 2020 03 02
(732)	GRUBA MICHAŁ ŁUKASZ ECCELENT, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540)	Najlepsze meble w mieście-Jerozolimskie 200!
(510), (511) 20 meble biurowe, wypoczynkowe, sypialniane, stołowe,
kuchenne, łazienkowe i ogrodowe, meble drewniane, z tworzywa
sztucznego, metalowe, z rattanu. bambusa, tapicerowane, materace,
poduszki, kwietniki, półki, wieszaki, lustra, obrazy, ramy do obrazów,
karnisze, 24 firany, zasłony, kotary, kapy, narzuty, bielizna stołowa
i pościelowa, tkaniny obiciowe, tapety tekstylne, 36 wynajmowanie
nieruchomości, lokali użytkowych i miejsc sprzedażowych.

(531) 27.05.01, 27.05.12
(510), (511) 35 usługi reklamowe dotyczące nieruchomości, obsługa marketingowa obrotu nieruchomościami, reklamowanie nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych, 36 dzierżawa nieruchomości [tylko nieruchomości], wynajem nieruchomości, sprzedaż
nieruchomości, zarządzanie nieruchomościami, administrowanie
nieruchomościami, dostarczanie informacji dotyczących nieruchomości, organizowanie wynajmu nieruchomości, usługi w zakresie
nieruchomości, pomoc w zakupie nieruchomości, doradztwo w zakresie nieruchomości, ocena i wycena nieruchomości, pośrednictwo
w obrocie nieruchomościami, usługi związane z majątkiem nieruchomym, usługi finansowe w zakresie nieruchomości, doradztwo
w dziedzinie zakupu nieruchomości, udzielanie informacji dotyczących rynku nieruchomości, usługi w zakresie inwestowania w nieruchomości, 37 usługi budowlane i konstrukcyjne, usługi budowlane
w zakresie budynków mieszkalnych, nadzór budowlany w zakresie
projektów inżynierii wodno-lądowej, usługi nadzoru budowlanego
w zakresie projektów dotyczących nieruchomości, usługi budowlane, konstrukcyjne, rozbiórkowe i wyburzeniowe, naprawa budynków, naprawcze roboty budowlane, wynajem sprzętu budowlanego, usługi w zakresie remontów budynków, konstrukcja i naprawa
budynków, naprawa i konserwacja budynków biurowych, naprawa
i konserwacja budynków mieszkalnych, budowa obiektów inżynierii
wodno-lądowej, informacja budowlana, usługi doradztwa budowlanego, usługi czyszczenia budynków oraz powierzchni wokół budynków, przygotowywanie terenu pod budowę, instalacja systemów
wodociągowo-kanalizacyjnych, alarmów antywłamaniowych, instalacji grzewczych i wentylacyjnych, 42 projektowanie budowlane, inspekcja budowlana [oględziny], badania techniczne.

(111) 334315
(151) 2020 10 09

(111) 334317
(151) 2020 10 09

(220) 2019 10 24
(441) 2020 01 20

(210) 506039

(220) 2019 10 25
(441) 2019 12 23

(210) 506051
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(732)	ALDI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Chorzów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SPACEROWA
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 33 napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa).
(111) 334318
(220) 2019 10 25
(210) 506057
(151) 2020 10 09
(441) 2019 12 23
(732)	ALDI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Chorzów (PL)
(540) (znak słowny)
(540) SPACEROWA
(510), (511) 33 napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa).
(111) 334319
(220) 2019 10 25
(151) 2020 10 09
(441) 2020 01 13
(732) MICHALAK PAULINA, Kanie (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) trzpiotka
(540)

(210) 506059
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gaż, etui na karty (portfele), etui na karty kredytowe (portfele), etui
na klucze, etykiety skórzane, kosmetyczki bez wyposażenia, okrycia
dla zwierząt, organizery podróżne przystosowane do bagażu, parasole, paski skórzane (inne niż odzież), plecaki, pojemniki na wizytówki, przywieszki do bagażu, pudełka z fibry, pudełka ze skóry lub
ze skóry wtórnej, sznurkowe siatki na zakupy, sztuczna skóra, teczki
konferencyjne, 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, walizki, walizki z kółkami, walizki z napędem elektrycznym,
wykończenia i dekoracje ze skóry do mebli, wyprawione skóry, wyroby rymarskie, zestawy podróżne (wyroby skórzane), 25 berety, bielizna osobista, bielizna wchłaniająca pot, biustonosze, body (bielizna),
bokserki, botki, buty sportowe, buty sznurowane, buty za kostkę,
chustki (apaszki), cylindry (kapelusze), czapki jako nakrycia głowy,
długie luźne stroje, dzianina (odzież), fartuchy (odzież), gabardyna
(odzież), halki (bielizna), halki, półhalki, kostiumy kąpielowe, koszule,
koszule z krótkimi rękawami, koszulki z krótkim rękawem, krawaty,
krótkie haleczki na ramiączkach, kurtki, kurtki (odzież), kurtki z kapturem chroniące przed zimnem i wiatrem, majtki, majtki damskie, majtki dziecięce (odzież), maski na oczy do spania, obuwie, obuwie gimnastyczne, obuwie piłkarskie, obuwie plażowe, obuwie wykonane
z drewna, odzież, odzież gotowa, odzież haftowana, odzież ze skóry,
okrycia wierzchnie (odzież), opaski na głowę, paski (odzież), piżamy,
podkoszulki bez rękawów, podkoszulki sportowe, podszewki gotowe (część garderoby), podwiązki, podwiązki do skarpetek, poncza,
pończochy, rajstopy, rękawiczki, rękawiczki bez palców, rękawiczki
z jednym palcem, sandały, sandały kąpielowe, skarpetki, spódnice,
spódnico-spodenki, swetry, szale, szaliki, szarfy do ubrania, szkielety
kapeluszy, szlafroki, woalki, welony (odzież), wyroby pończosznicze.

(111) 334320
(220) 2019 11 22
(210) 506061
(151) 2020 10 09
(441) 2020 02 10
(732) SPEEDWAY LUBLIN SPÓŁKA AKCYJNA, Lublin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MOTOR LUBLIN
(540)
(531) 01.01.05, 01.01.10, 27.05.01
(510), (511) 14 agaty, akcesoria do wyrobu biżuterii, amulety (biżuteria), bębenki do sprężynki naciągowej (zegarmistrzostwo), biżuteria
do kapeluszy, biżuteria do obuwia, biżuteria i wyroby jubilerskie,
biżuteria z emalii komórkowej, biżuteria z kości słoniowej, biżuteria
ze szkła sztrasowego, bransoletki (biżuteria), bransoletki z haftowanej tkaniny (biżuteria), breloczki do kluczy, broszki (biżuteria), budziki,
chowane breloki, chronografy, czasomierze (zegarki), diamenty, druciki z metali szlachetnych (biżuteria), dzieła sztuki z metali szlachetnych, gagat nieprzetworzony lub półprzetworzony, iryd, kaboszony,
kamienie jubilerskie, kamienie półszlachetne, kasetki na biżuterię
(szkatułki, kasety do prezentacji wyrobów jubilerskich, kolczyki, koperty do zegarków, koraliki do wyrobu biżuterii, kotwiczki (zegarmistrzostwo), kółka na klucze z metali szlachetnych, krucyfiksy jako biżuteria, krucyfiksy z metali szlachetnych inne niż biżuteria, łańcuszki
(biżuteria), łańcuszki do zegarków, mechanizmy do zegarów i zegarków, medale, medaliony (biżuteria), metale szlachetne, nieprzetworzone lub półprzetworzone, misbaha (sznury modlitewne), monety,
naszyjniki (biżuteria), nici z metali szlachetnych (biżuteria), nici ze srebra (biżuteria), obudowy zegarów, odznaki z metali szlachetnych,
osm, ozdoby z gagatu, ozdoby z żółtego bursztynu, pallad, paski
do zegarków, perły (biżuteria), perły z ambro idu (prasowana żywica),
perydot, pierścionki (biżuteria), platyna (metal), popiersia z metali
szlachetnych, posążki z metali szlachetnych, przyrządy do mierzenia
czasu, pudełka do eksponowania zegarków, pudełka z metali szlachetnych, rod, różańce, ruten, spinel (kamienie szlachetne), spinki
do mankietów, sprężyny do zegarków, srebrne nici (biżuteria), srebro
nieprzetworzone lub kute, statuetki z metali szlachetnych, stopery,
stopy metali szlachetnych, szkiełka do zegarków, szpilki (biżuteria),
szpilki biżuteryjne do kapeluszy, szpilki do krawatów. szpilki ozdobne, sztabki metali szlachetnych, tarcze (zegarmistrzostwo), wahadła
(wytwarzanie zegarów i zegarków, wskazówki do zegarów, wskazówki zegarowe, zapięcia do biżuterii, zawieszki (biżuteria), zawieszki
do breloków do kluczy, zawieszki do kółek na klucze, zegarki, zegary atomowe, zegary i zegarki elektryczne, zegary słoneczne, zegary
sterujące (zegary wzorcowe), złote nici (biżuteria), złoto nieprzetworzone lub kute, zwijane etui na biżuterię, żetony miedziane, 18 ba-

(591) czarny, niebieski, żółty
(531) 03.04.13, 24.01.09, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 41 zawody sportowe (organizowanie).
(111) 334321
(220) 2019 10 25
(210) 506062
(151) 2020 10 09
(441) 2019 12 30
(732) PKP INTERCITY SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) PKP INTERCITY
(510), (511) 12 pojazdy, urządzenia służące do poruszania się na lądzie, w powietrzu lub wodzie, autobusy, autokary, kolejki linowe,
lokomotywy, pociągi, samochody, samoloty, statki, tramwaje, wagony tramwajowe, wagony kolejowe, 39 transport, transport ludzi
i towarów koleją, drogą, powietrzem i wodą, transport, pakowanie
i składowanie towarów, organizowanie podróży kolejowych, usługi
przechowywanie bagażu, usługi wypożyczania samochodów, udzielanie informacji w zakresie rozkładu jazdy, rezerwacja miejsc w pociągach, autobusach i samolotach, organizowanie podróży kolejowych,
usługi dotyczące wagonów sypialnych.
(111) 334322
(151) 2020 10 13

(220) 2019 10 25
(441) 2020 02 03

(210) 506066
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(732) PKP INTERCITY SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ICCC PKP INTERCITY
(540)

(591) pomarańczowy, biały, granatowy
(531) 27.05.01, 27.05.02, 27.05.09, 27.05.19, 29.01.13
(510), (511) 12 pojazdy, urządzenia służące do poruszania się na lądzie, w powietrzu lub wodzie, autobusy, autokary, kolejki linowe,
lokomotywy, pociągi, samochody, samoloty, statki, tramwaje, wagony tramwajowe, wagony kolejowe, 39 transport, transport ludzi
i towarów koleją, drogą, powietrzem i wodą, transport, pakowanie
i składowanie towarów, organizowanie podróży kolejowych, usługi
przechowywanie bagażu, usługi wypożyczania samochodów, udzielanie informacji w zakresie rozkładu jazdy, rezerwacja miejsc w pociągach, autobusach i samolotach, organizowanie podróży kolejowych,
usługi dotyczące wagonów sypialnych.
(111) 334323
(220) 2019 10 25
(210) 506092
(151) 2020 10 09
(441) 2020 02 03
(732) KOZŁOWSKI ZBIGNIEW, ŻAKOWSKI MACIEJ PLONOTEKA
SPÓŁKA CYWILNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Plonoteka. Eko w zdrowych cenach
(510), (511) 29 oleje i tłuszcze jadalne, przetworzone owoce, warzywa
i grzyby w tym orzechy i nasiona roślin strączkowych, ryby, owoce morza i mięczaki, nieżywe, zupy i wywary, ekstrakty mięsne, mięso i wędliny, galaretki, dżemy, kompoty, pasty owocowe i warzywne, chipsy
na bazie warzyw, chipsy owocowe, chipsy warzywne, konserwy, marynaty, drób, konserwy mięsne, konserwy rybne, owoce konserwowane,
owoce marynowane, suszone owoce, owoce przetworzone, galaretki,
galaretki owocowe, galaretki z warzyw, mleko, kefir jako napój mleczny, napoje mleczne, nabiał i substytuty nabiału, jogurty, gotowe dania warzywne, gotowe posiłki składające się głównie z mięsa, gotowe
posiłki składające się głównie z drobiu, gotowe posiłki składające się
głównie z warzyw, gotowe sałatki, sałatki owocowe, sałatki warzywne,
sałatki z roślin strączkowych, sałatki na bazie ziemniaków, 31 świeże
owoce, orzechy, warzywa i zioła, płody rolne i z akwakultury, produkty
ogrodnicze i leśne, grzyby, rośliny, nieprzetworzone produkty leśne,
nieprzetworzone produkty ogrodnicze, produkty rolne nieprzetworzone, surowe i nieprzetworzone produkty leśne, surowe i nieprzetworzone produkty ogrodnicze, surowe i nieprzetworzone produkty
rolne, surowe produkty leśne, surowe produkty ogrodnicze,, 35 pośrednictwo w działalności handlowej dla osób trzecich, pośrednictwo
w kontraktach i kontaktach na kupno i sprzedaż produktów żywnościowych, prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży, wyselekcjonowanie, z myślą o osobach trzecich towarów i usług
w zakresie towarów żywnościowych, usług gastronomicznych, usług
restauracyjnych, organizacji imprez, balów, konferencji, kongresów,
seminariów, sympozjów i konkursów (bez uwzględnienia transportu)
za pomocą środków komunikacji elektronicznej, stron internetowych,
portali społecznościowych, forów internetowych oraz przez sklepy
detaliczne, hurtownie oraz za pomocą katalogów przesyłanych pocztą, prowadzenie punktów informacji i porad konsumenckich, badania
biznesowe, badania rynkowe, badania opinii publicznej, usługi zbieranie opinii-sondaże, organizowanie targów i wystaw w celach handlowych i/lub reklamowych, outsourcing-doradztwo handlowe, promocja sprzedaży dla osób trzecich, kreowanie firm, usług i towarów,
zarządzanie w zakresie zamówień handlowych, usługi pośrednictwa
w handlu żywnością, usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej żywności
w sklepach stacjonarnych, na bazarach i targowiskach, 43 dokonywanie rezerwacji restauracji i posiłków, doradztwo kulinarne, dostarczanie informacji o usługach barów, herbaciarnie, imprezy firmowe-zapewnianie jedzenia i napojów, informacja o usługach restauracyjnych,
informacje i doradztwo w zakresie przygotowywania posiłków, bary
przekąskowe, bary sałatkowe, bary szybkiej obsługi-snack-bary, kafeterie-bufety, kontraktowe usługi w zakresie żywności, oferowanie
żywności i napojów dla gości, oferowanie żywności i napojów dla
gości w restauracjach, oferowanie żywności i napojów w bistrach, oferowanie żywności i napojów w kawiarenkach internetowych, oferowanie żywności i napojów w restauracjach i barach, organizacja przyjęć

weselnych w zakresie żywności i napojów, organizowanie posiłków
w hotelach, udostępnianie opinii na temat restauracji, udostępnianie
opinii na temat restauracji i barów, udzielanie informacji dotyczących
restauracji, udzielanie informacji w zakresie barów, usługi mobilnych
restauracji, usługi obiektów gościnnych w zakresie posiłków i napojów, usługi ogródków piwnych, usługi osobistych kucharzy, usługi
prywatnego klubu kolacyjnego, usługi w zakresie żywności i napojów
na wynos, usługi zaopatrzenia w napoje, usługi zaopatrzenia w żywność, usługi świadczone przez bary bistro, zapewnianie pomieszczeń
na uroczystości, winiarnie, usługi cateringu zewnętrznego.

(111) 334324
(220) 2019 10 25
(210) 506093
(151) 2020 10 12
(441) 2019 12 30
(732)	HENKELL FREIXENET POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Toruń (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) RAFFAELLO Sweet Taste NOBILE ECCELLENTE
(540)

(591) biały, ciemnoniebieski, szary, czerwony, złoty
(531) 07.05.06, 03.01.02, 26.05.15, 26.05.16, 26.05.18, 24.11.18,
25.01.19, 24.11.25, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 33 napoje alkoholowe, wódki, wina, brandy, rumy, likiery,
koktajle, aperitify, nalewki, miody pitne, napoje alkoholowe zawierające owoce, napoje alkoholowe wspomagające trawienie, esencje
i ekstrakty alkoholowe.
(111) 334325
(220) 2019 10 26
(210) 506096
(151) 2020 10 09
(441) 2020 02 03
(732) JONIEC MIECZYSŁAW FIRMA PRODUKCYJNO-USŁUGOWOHANDLOWA JONIEC, Tymbark (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CALIBRATION TECHNOLOGY
(540)

(591) czarny, szary
(531) 26.11.02, 26.11.12, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 6 bramy metalowe, drzwi garażowe metalowe, drzwi
metalowe, konstrukcje stalowe, ogrodzenia metalowe, palisady
metalowe, przegrody metalowe, przęsła ogrodzeniowe, szlabany
metalowe, wyroby ślusarskie ujęte w tej klasie, 19 balustrady, belki niemetalowe, betonowe elementy budowlane, betonowe płyty
ogrodzeniowe, bloczki betonowe, cementowe i ze sztucznego kamienia, bramy niemetalowe, budowlane płyty niemetalowe, deski,
drewno budowlane, konstrukcje budowlane niemetalowe, kostki
brukowe niemetalowe, materiały budowlane niemetalowe, materiały do budowy i pokryć dróg, materiały betonowe dla potrzeb górnictwa, niemetalowe bloki drogowe, niemetalowe płyty drogowe,
ogrodzenia niemetalowe, ogrodzenia niemetalowe z pali, ochronne
bariery drogowe niemetalowe, palisady niemetalowe, płyty betonowe, cementowe i ze sztucznego kamienia, płyty chodnikowe betonowe, cementowe i ze sztucznego kamienia, pokrycia nawierzchni
dróg, pokrycia niemetalowe dla budownictwa, słupy cementowe,
sztuczny kamień, wyroby betonowe, cementowe i ze sztucznego
kamienia, niemetalowe płyty elewacyjne, 37 usługi budowlane, naprawy i remonty obiektów budowlanych z wykorzystaniem balustrad, betonowych płyt ogrodzeniowych, bloczków betonowych,
cementowych i ze sztucznego kamienia, bram metalowych, desek,
drewna budowlanego, kostki brukowej niemetalowej, materiałów
niemetalowych do budowy i pokryć dróg, materiałów betonowych
dla potrzeb górnictwa, ochronnych barier drogowych niemetalo-
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wych, ogrodzeniowych palisad niemetalowych, płyt betonowych,
cementowych i ze sztucznego kamienia, pokryć niemetalowych dla
budownictwa, słupów cementowych, sztucznego kamienia.

(111) 334326
(220) 2019 10 26
(210) 506097
(151) 2020 10 09
(441) 2020 02 03
(732) JONIEC MIECZYSŁAW FIRMA PRODUKCYJNO-USŁUGOWOHANDLOWA JONIEC, Tymbark (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PERFECT HEIGHT
(540)

(531) 24.15.02, 27.01.01, 26.11.02, 26.11.08
(510), (511) 6 bramy metalowe, drzwi garażowe metalowe, drzwi
metalowe, konstrukcje stalowe, ogrodzenia metalowe, palisady
metalowe, przegrody metalowe, przęsła ogrodzeniowe, szlabany
metalowe, wyroby ślusarskie ujęte w tej klasie, 19 balustrady, belki niemetalowe, betonowe elementy budowlane, betonowe płyty
ogrodzeniowe, bloczki betonowe, cementowe i ze sztucznego kamienia, bramy niemetalowe, budowlane płyty niemetalowe, deski,
drewno budowlane, konstrukcje budowlane niemetalowe, kostki
brukowe niemetalowe, materiały budowlane niemetalowe, materiały do budowy i pokryć dróg, materiały betonowe dla potrzeb górnictwa, niemetalowe bloki drogowe, niemetalowe płyty drogowe,
ogrodzenia niemetalowe, ogrodzenia niemetalowe z pali, ochronne
bariery drogowe niemetalowe, palisady niemetalowe, płyty betonowe, cementowe i ze sztucznego kamienia, płyty chodnikowe betonowe, cementowe i ze sztucznego kamienia, pokrycia nawierzchni
dróg, pokrycia niemetalowe dla budownictwa, słupy cementowe,
sztuczny kamień, wyroby betonowe, cementowe i ze sztucznego
kamienia, niemetalowe płyty elewacyjne, 37 usługi budowlane, naprawy i remonty obiektów budowlanych z wykorzystaniem balustrad, betonowych płyt ogrodzeniowych, bloczków betonowych,
cementowych i ze sztucznego kamienia, bram metalowych, desek,
drewna budowlanego, kostki brukowej niemetalowej, materiałów
niemetalowych do budowy i pokryć dróg, materiałów betonowych
dla potrzeb górnictwa, ochronnych barier drogowych niemetalowych, ogrodzeniowych palisad niemetalowych, płyt betonowych,
cementowych i ze sztucznego kamienia, pokryć niemetalowych dla
budownictwa, słupów cementowych, sztucznego kamienia.
(111) 334327
(220) 2019 10 27
(210) 506105
(151) 2020 10 14
(441) 2020 01 27
(732) SENSE MONITORING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sanok (PL)
(540) (znak słowny)
(540) DSW
(510), (511) 9 aparatura do monitorowania, analizy i kontroli dachów
i powierzchni dachowych, elektryczne urządzenia kontrolno-sterujące do powierzchni dachowych, elektryczne urządzenia pomiarowe
do powierzchni dachowych, maszyny i urządzenia do sondowania
drgań dachowych, oprogramowanie komputerowe do monitorowania parametrów powierzchni dachowych, przyrządy pomiarowe
do badania parametrów powierzchni dachowych, roboty do nadzoru bezpieczeństwa powierzchni dachowych, urządzenia do detekcji ugięć, przeciążeń, spiętrzonej wody oraz warstw śniegowych
na dachach, detektory uszkodzeń dachu, urządzenia do pomiaru
parametrów powierzchni dachowych, urządzenia do rejestrowania
parametrów powierzchni dachowych w szczególności drgań, przeciążeń i ugięć, urządzenia do sygnalizacji parametrów powierzchni
dachowych, urządzenia testujące parametry powierzchni dachu,
urządzenia zdalnego sterowania dachem, wskaźniki parametrów
powierzchni dachowych, 37 instalacja, konserwacja i naprawa urządzeń, sprzętu i systemów do monitorowania, analizy i kontroli parametrów dachów i powierzchni dachowych, usługi doradztwa w zakresie oprogramowania, systemów, urządzeń i aparatury do analizy
i kontroli parametrów dachów i powierzchni dachowych.
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(111) 334328
(220) 2019 10 27
(210) 506108
(151) 2020 10 14
(441) 2020 01 27
(732) SENSE MONITORING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sanok (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) sense inteligentne dachy
(540)

(591) czarny, żółty
(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.02.01
(510), (511) 9 aparatura do monitorowania, analizy i kontroli dachów
i powierzchni dachowych, elektryczne urządzenia kontrolno-sterujące do powierzchni dachowych, elektryczne urządzenia pomiarowe
do powierzchni dachowych, maszyny i urządzenia do sondowania
drgań dachowych, oprogramowanie komputerowe do monitorowania parametrów powierzchni dachowych, przyrządy pomiarowe
do badania parametrów powierzchni dachowych, roboty do nadzoru bezpieczeństwa powierzchni dachowych, urządzenia do detekcji ugięć, przeciążeń, spiętrzonej wody oraz warstw śniegowych
na dachach, detektory uszkodzeń dachu, urządzenia do pomiaru
parametrów powierzchni dachowych, urządzenia do rejestrowania
parametrów powierzchni dachowych w szczególności drgań, przeciążeń i ugięć, urządzenia do sygnalizacji parametrów powierzchni
dachowych, urządzenia testujące parametry powierzchni dachu,
urządzenia zdalnego sterowania dachem, wskaźniki parametrów
powierzchni dachowych, 37 instalacja, konserwacja i naprawa urządzeń, sprzętu i systemów do monitorowania, analizy i kontroli parametrów dachów i powierzchni dachowych, usługi doradztwa w zakresie oprogramowania, systemów, urządzeń i aparatury do analizy
i kontroli parametrów dachów i powierzchni dachowych.
(111) 334329
(220) 2019 10 27
(210) 506110
(151) 2020 10 14
(441) 2020 01 27
(732) SENSE MONITORING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sanok (PL)
(540) (znak słowny)
(540) S-ONE
(510), (511) 9 aparatura do monitorowania, analizy i kontroli dachów
i powierzchni dachowych, elektryczne urządzenia kontrolno-sterujące do powierzchni dachowych, elektryczne urządzenia pomiarowe
do powierzchni dachowych, maszyny i urządzenia do sondowania
drgań dachowych, oprogramowanie komputerowe do monitorowania parametrów powierzchni dachowych, przyrządy pomiarowe
do badania parametrów powierzchni dachowych, roboty do nadzoru bezpieczeństwa powierzchni dachowych, urządzenia do detekcji ugięć, przeciążeń, spiętrzonej wody oraz warstw śniegowych
na dachach, detektory uszkodzeń dachu, urządzenia do pomiaru
parametrów powierzchni dachowych, urządzenia do rejestrowania
parametrów powierzchni dachowych w szczególności drgań, przeciążeń i ugięć, urządzenia do sygnalizacji parametrów powierzchni
dachowych, urządzenia testujące parametry powierzchni dachu,
urządzenia zdalnego sterowania dachem, wskaźniki parametrów
powierzchni dachowych, 37 instalacja, konserwacja i naprawa urządzeń, sprzętu i systemów do monitorowania, analizy i kontroli parametrów dachów i powierzchni dachowych, usługi doradztwa w zakresie oprogramowania, systemów, urządzeń i aparatury do analizy
i kontroli parametrów dachów i powierzchni dachowych.
(111) 334330
(220) 2019 10 27
(210) 506111
(151) 2020 10 14
(441) 2020 01 27
(732) SENSE MONITORING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sanok (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Sense Monitoring
(510), (511) 9 aparatura do monitorowania, analizy i kontroli dachów
i powierzchni dachowych, elektryczne urządzenia kontrolno-sterujące do powierzchni dachowych, elektryczne urządzenia pomiarowe
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do powierzchni dachowych, maszyny i urządzenia do sondowania
drgań dachowych, oprogramowanie komputerowe do monitorowania parametrów powierzchni dachowych, przyrządy pomiarowe
do badania parametrów powierzchni dachowych, roboty do nadzoru bezpieczeństwa powierzchni dachowych, urządzenia do detekcji ugięć, przeciążeń, spiętrzonej wody oraz warstw śniegowych
na dachach, detektory uszkodzeń dachu, urządzenia do pomiaru
parametrów powierzchni dachowych, urządzenia do rejestrowania
parametrów powierzchni dachowych w szczególności drgań, przeciążeń i ugięć, urządzenia do sygnalizacji parametrów powierzchni
dachowych, urządzenia testujące parametry powierzchni dachu,
urządzenia zdalnego sterowania dachem, wskaźniki parametrów
powierzchni dachowych, 37 instalacja, konserwacja i naprawa urządzeń, sprzętu i systemów do monitorowania, analizy i kontroli parametrów dachów i powierzchni dachowych, usługi doradztwa w zakresie oprogramowania, systemów, urządzeń i aparatury do analizy
i kontroli parametrów dachów i powierzchni dachowych.

(111) 334331
(220) 2019 10 28
(210) 506115
(151) 2020 10 16
(441) 2020 06 22
(732) VIAMIND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Mimarkt
(510), (511) 9 urządzenia do przetwarzania danych, informacji, obrazów,
tekstów, urządzenia do przetwarzania sygnałów głosowych, urządzenia
do przetwarzania sygnałów cyfrowych, przetwarzania płatności elektronicznych, przetwarzania sygnałów telekomunikacyjnych, komputery,
urządzenia do nagrywania, transmisji lub odtwarzania dźwięku lub obrazów, urządzenia i przyrządy: naukowe, fotograficzne, kinematograficzne,
optyczne, wagowe, pomiarowe, sygnalizacyjne, kontrolne, do ratowania
życia, do celów dydaktycznych, urządzenia i przyrządy elektryczne przewodzące, transformujące, akumulatorowe i kontrolno-sterujące, nośniki
danych w tym magnetyczne, elektroniczne i optyczne, płyty (dyski) z nagraniami, programy komputerowe, maszyny liczące, urządzenia peryferyjne do komputerów i sprzętu przetwarzającego dane, w tym drukarki,
skanery, klawiatury, modemy, karty sieciowe, napędy dysków, aparaty
i urządzenia telekomunikacyjne, w tym telefony komórkowe, urządzenia do odbierania i przesyłania danych, urządzenia umożliwiające połączenie i korzystanie z sieci komunikacji elektronicznej, w tym Internetu,
elektroniczne aparaty do przetwarzania, wprowadzania, uzyskiwania,
magazynowania przekazu i obrazowania danych, części i osprzęt do wyżej wymienionych towarów, aplikacje mobilne i internetowe, aplikacje
do pobrania na smartfony, aplikacje do pobrania, aplikacje komputerowe
do pobrania, 35 sprzedaż towarów takich jak: sprzęt przetwarzający dane,
telefony, komputery, oprogramowanie komputerowe, oprogramowanie
komputerowe do wyszukiwania, kompilacji, indeksowania i organizacji informacji, w szczególności w sieciach komputerowych, w tym w Internecie,
systemy komputerowe, urządzenia do nagrywania, transmisji lub reprodukcji dźwięku lub obrazu, urządzenia i przyrządy: naukowe, fotograficzne, kinematograficzne, optyczne, pomiarowe, sygnalizacyjne, kontrolne,
do celów dydaktycznych, urządzenia i przyrządy elektryczne przewodzące, transformujące, akumulatorowe i kontrolno-sterujące, nośniki danych,
w tym magnetyczne, elektroniczne i optyczne, płyty (dyski) z nagraniami,
magnetyczne nośniki danych, programy komputerowe, maszyny liczące,
urządzenia peryferyjne do komputerów i sprzętu przetwarzające dane,
w tym drukarki, skanery, klawiatury, modemy, karty sieciowe, napędy dysków, aparaty i urządzenia telekomunikacyjne, w tym telefony komórkowe,
urządzenia do odbierania i przesyłania danych, urządzenia umożliwiające
połączenie i korzystanie z sieci komunikacji elektronicznej, w tym Internetu, elektroniczne aparaty do przetwarzania, wprowadzania, uzyskiwania,
magazynowania, przekazu i obrazowania danych, części i osprzęt do wyżej wymienionych towarów, aplikacje mobilne i internetowe, aplikacje
do pobrania na smartfony, aplikacje do pobrania, aplikacje komputerowe
do pobrania, reklama, zarządzanie w działalności handlowej, administrowanie działalności handlowej, prace biurowe, publikowanie tekstów
reklamowych, 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, pośrednictwo w zawieraniu
transakcji handlowych, pośrednictwo w wynajmie powierzchni biurowych, sal konferencyjnych, usługi w zakresie specjalistycznego doradztwa handlowego i gospodarczego, usługi pośrednictwa handlowego,
pośrednictwo w sprzedaży szkoleń, konferencji, warsztatów, transmisja

i dystrybucja danych lub obrazów audiowizualnych za pośrednictwem
Internetu, usługi pozyskiwania, opracowywania i udostępniania informacji o działalności gospodarczej, organizowanie targów i wystaw w celach handlowych lub reklamowych, usługi w zakresie badania rynku
i opinii publicznej, rozpowszechnianie materiałów reklamowych i ofert
reklamowych, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, udostępnienie powierzchni reklamowych i czasu reklamowego, prezentowanie
ofert produktów szkoleniowych, prezentowanie ofert produktów szkoleniowych na stronach internetowych, prezentowanie ofert produktów
szkoleniowych za pośrednictwem platformy informatycznej, usługi rozpowszechniania ogłoszeń elektronicznych za pomocą telekomunikacji,
udostępnianie informacji handlowych, prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, prezentowanie towarów dla celów sprzedaży, informacja o ww. usługach, 37 konserwacja, instalacja,
naprawa i serwisowanie sprzętu komputerowego, telefonów, tabletów,
komputerowych urządzeń peryferyjnych, sprzętu komputerowego, oprogramowania komputerowego, zegarków, elektroniki użytkowej, usługi
pomocy technicznej i rozwiązywania problemów ze sprzętem komputerowym, telefonów, komputerowymi urządzeniami peryferyjnymi, sprzętem komputerowym, oprogramowaniem komputerowym, zegarkami,
elektroniką użytkową, konserwacja, instalacja, naprawa i serwisowanie
urządzeń, cyfrowych odtwarzaczy audio i wideo, cyfrowych odbiorników
audio i wideo, przenośnych urządzeń elektronicznych, samochodowych
urządzeń nawigacyjnych, samochodowych systemów rozrywkowych,
samochodowych urządzeń elektronicznych, elektronicznych terminarzy
i notatników elektronicznych, konserwacja, instalacja, naprawa i serwisowanie elektrycznych, elektronicznych i multimedialnych urządzeń i sprzętu do samochodów, ciężarówek i innych pojazdów lądowych, zapewnianie wsparcia technicznego, mianowicie porady dotyczące instalacji,
naprawy i konserwacji urządzeń, sprzętu i przyrządów elektrycznych lub
elektronicznych, 41 nauczanie, kształcenie, organizowanie i prowadzenie
zajęć, zajęć online, warsztatów, szkoleń i konferencji i dystrybucja związanych z nimi materiałów kursowych i szkoleniowych, udzielanie porad
i informacji w związku z edukacją, publikacje medialne, udostępnianie
publikacji on-line, udzielanie informacji dotyczących wydawania elektronicznych publikacji, rozrywka, 42 doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego i innego sprzętu przetwarzającego dane, projektowanie systemów i sieci komputerowych, usługi w zakresie tworzenia baz danych,
kompresja, utrwalanie i zapis komputerowych baz danych, usługi w zakresie utrzymywania baz danych, doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego, usługi w zakresie odzyskiwania utraconych danych
z komputerowych baz danych, aktualizacja oprogramowania komputerowego, powielanie oprogramowania komputerowego, programowanie
komputerów, wypożyczanie komputerów i sprzętu przetwarzającego
dane, wypożyczanie akcesoriów komputerowych i sprzętu peryferyjnego
do komputerów, wypożyczanie oprogramowania komputerowego, informacja o powyższych usługach.

(111) 334332
(220) 2019 10 28
(210) 506116
(151) 2020 10 09
(441) 2020 01 20
(732) PRUSZYŃSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) niagara rynny kwadratowe
(510), (511) 6 metalowe pokrycia dachowe, budowlane materiały
metalowe, metalowe elementy systemów rynnowych, 19 niemetalowe pokrycia dachowe, materiały budowlane niemetalowe, rynny
niemetalowe, niemetalowe elementy systemów rynnowych.
(111) 334333
(220) 2019 12 10
(210) 506118
(151) 2020 10 14
(441) 2020 03 02
(732) JURA KATARZYNA PORTAL RODZINNY BABYGO, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BABYGO
(540)

(591) czerwony, pomarańczowy, zielony, błękitny, biały, czarny
(531) 29.01.15, 27.05.01, 18.01.19
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(510), (511) 35 publikacja reklam, publikacja treści reklamowych, promocja towarów i usług poprzez publikację treści online, reklama internetowa, reklama online poprzez komputerowe sieci komunikacyjne,
reklama w Internecie dla osób trzecich, 41 publikacja treści edukacyjnych, publikacja kalendarzy imprez dla dzieci i rodziców, elektroniczna publikacja tekstów i druków, innych niż reklamowe, w Internecie.

(111) 334334
(220) 2019 11 27
(210) 506120
(151) 2020 10 09
(441) 2020 02 10
(732) KĄDZIELA RENATA NO.1, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Lang expert
(510), (511) 41 usługi edukacyjne związane z nauką języków obcych,
świadczenie usług w zakresie szkół i kursów językowych, tłumaczenia, coaching językowy, zapewnianie kursów szkoleniowych on-line,
organizowanie kursów wykorzystujących metody nauczania na odległość, nauczanie indywidualne i grupowe, organizowanie obozów
językowych, publikacja i redagowanie materiałów drukowanych, publikacja materiałów edukacyjnych.
(111) 334335
(220) 2019 10 28
(210) 506167
(151) 2020 10 15
(441) 2020 06 08
(732) DOMŻALSKI MARCIN GABINET ORTOPEDYCZNY, Łódź (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) sporto
(540)

(591) niebieski, czerwony, czarny
(531) 29.01.13, 27.05.05, 01.05.23, 21.03.01
(510), (511) 44 usługi medyczne.
(111) 334336
(220) 2019 10 29
(210) 506169
(151) 2020 10 09
(441) 2020 01 20
(732)	HASCO TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	NOSOX JUNIOR
(540)

(591) różowy, żółty, biały
(531) 26.11.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 3 preparaty do czyszczenia nosa do celów higieny osobistej,
aerozole do odświeżania i oczyszczania skóry, kosmetyczne środki nawilżające, kosmetyki w postaci płynów, nawilżacze skóry, olejki do celów kosmetycznych, olejki eteryczne do pielęgnacji skóry, olejki eukaliptusowe
do użytku kosmetycznego, płyny do aromaterapii, płyny oczyszczające,
preparaty nawilżające [kosmetyczne], produkty kosmetyczne w postaci
aerozolu do pielęgnacji skóry, wielofunkcyjne preparaty kosmetyczne
do skóry, ekstrakty ziołowe do celów kosmetycznych, płyny pielęgnacyjne, odświeżacze oddechu, preparaty odświeżające oddech do higieny
osobistej, aromaty [olejki aromatyczne], aromaty [olejki eteryczne], aromatyczne olejki eteryczne, esencje eteryczne, preparaty aromaterapeutyczne, zmieszane olejki eteryczne, kosmetyki, kosmetyki do stosowania
na skórę, spraye do ciała, olejki eteryczne, 5 preparaty farmaceutyczne,
suplementy diety, dietetyczna żywność przystosowana do celów medycznych, dietetyczne substancje przystosowane do celów medycznych,
środki udrażniające przewody nosowe, spray do nosa do leczenia alergii,
spraye do nosa do użytku leczniczego, 44 usługi doradcze i informacyjne w dziedzinie zdrowia, usługi w zakresie ochrony zdrowia dorosłych
i dzieci, opieki zdrowotnej i odżywiania, usługi medyczne w zakresie diagnostyki i terapii u dorosłych i dzieci, porady w zakresie farmakologii i/
lub leczenia, usługi medyczne stacjonarne i objazdowe.
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(111) 334337
(220) 2019 10 29
(210) 506170
(151) 2020 10 09
(441) 2020 01 20
(732)	HASCO TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	NOSOX classic
(540)

(591) biały, ciemnoniebieski, pomarańczowy
(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 3 preparaty do czyszczenia nosa do celów higieny osobistej,
aerozole do odświeżania i oczyszczania skóry, kosmetyczne środki nawilżające, kosmetyki w postaci płynów, nawilżacze skóry, olejki do celów kosmetycznych, olejki eteryczne do pielęgnacji skóry, olejki eukaliptusowe
do użytku kosmetycznego, płyny do aromaterapii, płyny oczyszczające,
preparaty nawilżające [kosmetyczne], produkty kosmetyczne w postaci
aerozolu do pielęgnacji skóry, wielofunkcyjne preparaty kosmetyczne
do skóry, ekstrakty ziołowe do celów kosmetycznych, płyny pielęgnacyjne, odświeżacze oddechu, preparaty odświeżające oddech do higieny
osobistej, aromaty [olejki aromatyczne], aromaty [olejki eteryczne], aromatyczne olejki eteryczne, esencje eteryczne, preparaty aromaterapeutyczne, zmieszane olejki eteryczne, kosmetyki, kosmetyki do stosowania
na skórę, spraye do ciała, olejki eteryczne, 5 preparaty farmaceutyczne,
suplementy diety, dietetyczna żywność przystosowana do celów medycznych, dietetyczne substancje przystosowane do celów medycznych,
środki udrażniające przewody nosowe, spray do nosa do leczenia alergii,
spraye do nosa do użytku leczniczego, 44 usługi doradcze i informacyjne w dziedzinie zdrowia, usługi w zakresie ochrony zdrowia dorosłych
i dzieci, opieki zdrowotnej i odżywiania, usługi medyczne w zakresie diagnostyki i terapii u dorosłych i dzieci, porady w zakresie farmakologii i/
lub leczenia, usługi medyczne stacjonarne i objazdowe.
(111) 334338
(220) 2019 10 29
(210) 506171
(151) 2020 10 09
(441) 2020 01 20
(732)	HASCO TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wrocław (PL)
(540) (znak graficzny)
(540)
(540)

(591) biały, różowy, żółty
(531) 01.15.15, 19.03.01, 19.07.20, 26.11.13, 29.01.13
(510), (511) 3 preparaty do czyszczenia nosa do celów higieny osobistej,
aerozole do odświeżania i oczyszczania skóry, kosmetyczne środki nawilżające, kosmetyki w postaci płynów, nawilżacze skóry, olejki do celów kosmetycznych, olejki eteryczne do pielęgnacji skóry, olejki eukaliptusowe
do użytku kosmetycznego, płyny do aromaterapii, płyny oczyszczające,
preparaty nawilżające [kosmetyczne], produkty kosmetyczne w postaci
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aerozolu do pielęgnacji skóry, wielofunkcyjne preparaty kosmetyczne
do skóry, ekstrakty ziołowe do celów kosmetycznych, płyny pielęgnacyjne, odświeżacze oddechu, preparaty odświeżające oddech do higieny
osobistej, aromaty [olejki aromatyczne], aromaty [olejki eteryczne], aromatyczne olejki eteryczne, esencje eteryczne, preparaty aromaterapeutyczne, zmieszane olejki eteryczne, kosmetyki, kosmetyki do stosowania
na skórę, spraye do ciała, olejki eteryczne, 5 preparaty farmaceutyczne,
suplementy diety, dietetyczna żywność przystosowana do celów medycznych, dietetyczne substancje przystosowane do celów medycznych,
środki udrażniające przewody nosowe, spray do nosa do leczenia alergii,
spraye do nosa do użytku leczniczego, 44 usługi doradcze i informacyjne w dziedzinie zdrowia, usługi w zakresie ochrony zdrowia dorosłych
i dzieci, opieki zdrowotnej i odżywiania, usługi medyczne w zakresie diagnostyki i terapii u dorosłych i dzieci, porady w zakresie farmakologii i/lub
leczenia, usługi medyczne stacjonarne i objazdowe.

(111) 334339
(220) 2019 10 29
(210) 506180
(151) 2020 10 14
(441) 2020 03 02
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWE DAWID
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W SZTUMIE,
Sztum (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Dawid
(540)

(591) czarny, żółty
(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.17, 27.05.24, 26.04.03, 26.04.18
(510), (511) 6 konstrukcje stalowe, korytka i drabinki metalowe wraz
z osprzętem do prowadzenia i mocowania kabli elektrycznych, 7 elementy przenośników zgrzebłowych dla kopalń węgla kamiennego.
(111) 334340
(220) 2019 10 29
(210) 506181
(151) 2020 10 09
(441) 2020 02 10
(732) TORF CORPORATION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kąty Wrocławskie (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ON ORAL CARE
(540)

(591) ciemnoszary
(531) 02.09.10, 27.05.01, 29.01.06
(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji zębów.
(111) 334341
(220) 2019 10 29
(151) 2020 10 14
(441) 2020 03 16
(732) COMING HOME SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BALTON INVEST
(540)

(210) 506184

(591) czerwony
(531) 29.01.11, 27.05.01, 26.04.01, 26.04.16
(510), (511) 35 usługi reklamowe, usługi marketingowe, 37 usługi budowlane, naprawy, usługi instalacyjne, 42 usługi architektoniczne,
opracowywanie projektów technicznych, urbanistycznych, budowlanych, dekoracji wnętrz.

(111) 334342
(220) 2019 10 29
(210) 506186
(151) 2020 10 14
(441) 2020 03 16
(732)	EUROGOOD GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZILNOŚCIĄ, Wrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LH LOFT HOUSE APARTMENTS
(540)

(591) jasnobrązowy
(531) 29.01.11, 27.05.01, 27.05.22
(510), (511) 36 wynajem zakwaterowania [mieszkania], wynajem
mieszkań.
(111) 334343
(220) 2019 10 29
(210) 506189
(151) 2020 10 13
(441) 2020 01 27
(732) ŻYDLEWSKI RAFAŁ FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA
JAJOPOL, Bydgoszcz (PL)
(540) (znak słowny)
(540) JAJOPOL
(510), (511) 29 jaja, jaja kurze, jaja kacze, jaja marynowane, jaja mrożone, jaja po szkocku, jaja przepiórcze, jaja przepiórcze w puszce, jaja
przetworzone, jaja ptasie i produkty z jaj, jaja ślimacze jadalne, jaja
w proszku, jaja w stanie płynnym, stuletnie jaja.
(111) 334344
(220) 2019 10 30
(151) 2020 10 09
(441) 2019 12 30
(732) JOACHIMOWSKA ALEKSANDRA, Gdynia (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) OPTICAL CHRISTEX SALONY OPTYCZNE
(540)

(210) 506243

(591) ciemnoniebieski
(531) 24.09.02, 24.09.03, 26.01.06, 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 9 okulary, okulary przeciwsłoneczne, etui na okulary, woreczki na okulary, etui na okulary i okulary przeciwsłoneczne, futerały
na okulary, soczewki kontaktowe, szkła przeciwsłoneczne nakładane
na okulary, okulary ochronne do ochrony oczu, okulary ochronne
do uprawiania sportu, oprawki do okularów i okularów przeciwsłonecznych, oprawki do okularów wykonane z metalu, oprawki
okularów wykonane z tworzyw sztucznych, szkła okularowe, łańcuszki i sznureczki do okularów i do okularów przeciwsłonecznych,
pojemniczki do soczewek kontaktowych, soczewki [szkła] optyczne,
szklane soczewki do okularów słonecznych, 35 sprzedaż detaliczna
i hurtowa, w tym sprzedaż on-line, okularów, okularów przeciwsłonecznych, oprawek, soczewek kontaktowych, szkieł okularowych
oraz akcesoriów do okularów i do soczewek kontaktowych, 44 usługi
badania wzroku [zakłady optyczne], usługi okulistyczne.
(111) 334345
(220) 2019 10 30
(210) 506248
(151) 2020 10 09
(441) 2020 02 10
(732) LEWANDOWSKI WIESŁAW FIRMA W. LEWANDOWSKI P.H.U.,
Łódź (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Bunny Soft
(540)

(591) granatowy, biały, różowy
(531) 03.05.01, 03.05.26, 01.15.15, 27.05.01, 29.01.13
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(510), (511) 16 papier higieniczny, ręczniki papierowe, ręczniki papierowe do czyszczenia, bieżniki stołowe papierowe, chusteczki
do nosa [papierowe].

(111) 334346
(220) 2019 10 30
(210) 506250
(151) 2020 10 14
(441) 2019 12 23
(732) LEŻAŃSKI ZBIGNIEW PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNOHANDLOWE KOSMED, Głubczyce (PL)
(540) (znak słowny)
(540) KOSMED HIT MOSKITO
(510), (511) 3 produkty kosmetyczne, preparaty kosmetyczne biobójcze, zestawy kosmetyków z naturalnymi olejkami roślinnymi, zestawy kosmetyków do odstraszania i przeciw owadom, żele, płyny,
preparaty, spray, kremy, oleje i olejki do odstraszania i przeciw owadom oraz po ukąszeniu owadów, żele, płyny preparaty, kremy, oleje
i olejki do pielęgnacji, regeneracji oraz ochrony skóry i ciała.
(111) 334347
(220) 2019 10 30
(210) 506257
(151) 2020 10 09
(441) 2020 01 20
(732) DOM DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DOM DEVELOPMENT
(540)

(591) biały, czerwony, pomarańczowy, żółty
(531) 26.07.25, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 6 materiały budowlane metalowe, przenośne metalowe
konstrukcje budowlane, materiały metalowe do budowy szlaków
kolejowych, przewody nieelektryczne i przewody drutowe z metali
nieszlachetnych, drobne wyroby metalowe dla potrzeb budownictwa, usług remontowych, naprawy i konserwacji obiektów budowlano-mieszkaniowych, 19 materiały budowlane niemetalowe, szkło
budowlane, półfabrykaty drewniane dla budownictwa, budynki
przenośne niemetalowe, ukończone budynki z materiałów niemetalowych, 35 usługi w zakresie organizacji i zarządzania przedsięwzięciami inwestycyjnymi w celu budowy i/lub przygotowania
obiektów mieszkalnych i niemieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży, wynajmowania, użyczania, usługi organizowania, prowadzenia
i zarządzania działalnością gospodarczą w dziedzinie nieruchomości, usługi zarządzania przedsięwzięciami dotyczącymi obrotu nieruchomościami, pomoc w zarządzaniu przedsięwzięciami obrotu
nieruchomościami, usługi marketingu gruntów dla budownictwa,
zasobów lokalowych, nieruchomości przeznaczonych do zagospodarowania, do sprzedaży, najmu, użyczenia, usługi organizowania
targów, wystaw i promocji obrotu nieruchomościami, usługi organizowania przetargów na rynku obrotu gruntami, nieruchomościami,
powierzchniami użytkowymi i lokalami mieszkalnymi, usługi wynajmowania powierzchni na cele reklamowe, usługi prowadzenia
agencji importowo-eksportowych na rzecz osób trzecich i pośrednictwa eksportowo-importowego w obrocie produktami, artykułami
i technologiami, usługi doradztwa w zarządzaniu nieruchomościami,
usługi inwestora budowlanego w aspekcie ekonomiczno-organizacyjnym planowania inwestycji budowlanej, 36 usługi w zakresie
organizacji i zarządzania finansowaniem przedsięwzięć inwestycyjnych polegających na budowie i/lub przygotowaniu obiektów
mieszkalnych i niemieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży, usługi wynajmowania, użyczania, zarządzania nieruchomościami, usługi
pośrednictwa w sprawach kupna, sprzedaży, najmu budynków, lokali i powierzchni użytkowej, usługi wyceny nieruchomości, usługi
wynajmowania i/lub dzierżawy nieruchomości, lokali mieszkalnych
i powierzchni użytkowych, usługi administrowania nieruchomościami, lokalami, powierzchnią użytkową, usługi doradztwa w zakresie
zarządzania i administrowania obiektami mieszkalnymi i zespołami
osiedlowymi i gruntami, pośrednictwo w nabywaniu, sprzedaży,
najmie domów, lokali i powierzchni użytkowej, usługi w zakresie
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sprzedaży domów, lokali mieszkalnych i użytkowych, usługi przedsiębiorcy odpowiedzialnego za budowę pod względem finansowym
w aspekcie projektowania i realizacji budowy, usługi opracowywania
koncepcji użytkowania nieruchomości, 37 usługi w zakresie: budownictwa, nadzoru budowlanego, realizacji i nadzoru nad przedsięwzięciami inwestycyjnymi polegającymi na budowie i/lub przygotowaniu obiektów mieszkalnych i niemieszkalnych przeznaczonych
do sprzedaży, wynajmowania, użyczania, usługi w zakresie budowania lokali mieszkalnych i osiedli mieszkaniowych wraz z infrastrukturą, usługi developerskie związane z budową i zagospodarowaniem
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
remontowe, naprawy obiektów, restauracji budynków, konserwacji
obiektów budowlano-mieszkaniowych, udzielanie informacji budowlanych, 39 usługi w zakresie: wynajmowania garaży i miejsc parkingowych, wynajmowania powierzchni i obiektów magazynowych,
wynajmowania powierzchni na salony samochodowe, usługi parkingowe, usługi administrowania miejscami parkingowymi, 42 usługi
projektowe w zakresie budownictwa, usługi w zakresie: przeprowadzania inspekcji budynków, doradztwa dotyczącego organizacji
i prowadzenia placów budowy, ich eksploatacji i zagospodarowania,
analiz i sporządzania kosztorysów budowlanych, usługi projektowe
w zakresie budownictwa, urbanistyki, prace projektowe w zakresie
architektury i technologii, usługi projektowania wystroju i dekoracji
wnętrz, wykonywania badań, ekspertyz, opinii i analiz technicznych
w zakresie budownictwa, usługi w zakresie architektury, badań, ekspertyz i pomiarów geologicznych, geodezyjnych i kartograficznych
oraz pomiarów podwykonawczych dotyczących inwestycji, usługi
ekspertyz inżynieryjnych, badań technicznych, doradztwa budowlanego i w zakresie ochrony środowiska, planowania urbanistycznego
wraz z infrastrukturą pomiarów terenu, opracowywania projektów
technicznych użytkowania nieruchomości, 44 usługi w zakresie:
ogrodnictwa krajobrazowego, pielęgnowania i utrzymywania trawników, 45 usługi doradztwa w sprawach bezpieczeństwa, usługi
ochrony mienia.

(111) 334348
(220) 2019 10 30
(151) 2020 10 09
(441) 2019 12 30
(732) MARCZEWSKA AGNIESZKA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KUBIKI
(540)

(210) 506259

(531) 27.05.01, 26.04.01, 26.04.04, 26.04.09, 26.04.02, 26.03.01
(510), (511) 20 meble, 28 zabawki.
(111) 334349
(220) 2019 10 30
(210) 506260
(151) 2020 10 09
(441) 2020 02 24
(732) DOM DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DZIELNICA MIESZKANIOWA METRO ZACHÓD
(540)

(591) czarny, czerwony, pomarańczowy
(531) 07.01.12, 06.07.04, 26.11.01, 27.05.01, 29.01.13

168

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO	Nr 6/2021

(510), (511) 19 ukończone budynki z materiałów niemetalowych,
35 reklamy w zakresie nieruchomości świadczonej również on-line,
prowadzenia badań rynkowych dotyczących: gruntów dla budownictwa, zasobów lokalowych, nieruchomości przeznaczonych do najmu, zagospodarowania, sprzedaży, użyczenia, usługi organizowania,
prowadzenia i zarządzania działalnością gospodarczą w dziedzinie
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, usługi promocji obrotu nieruchomościami mieszkalnymi,
organizowania przetargów na rynku obrotu gruntami, nieruchomościami, powierzchniami użytkowymi i lokalami mieszkalnymi, wynajmowania miejsc na umieszczanie ogłoszeń i reklam również w sieci
on-line, opracowywanie koncepcji użytkowania nieruchomości pod
kątem ekonomicznym, usługi inwestora budowlanego w aspekcie
ekonomiczno-organizacyjnym planowania inwestycji budowlanej,
pośrednictwo w nabywaniu, sprzedaży, najmie domów, lokali i powierzchni użytkowej, 36 usługi zarządzania nieruchomościami, usługi sprzedaży na kredyt, usługi w zakresie wycen finansowych majątku
nieruchomego, usługi dzierżawy nieruchomości, lokali i powierzchni
użytkowej, usługi: administrowania nieruchomościami, lokalami,
powierzchnią użytkową, miejscami parkingowymi, rozliczania transakcji kupna/sprzedaży nieruchomości, usługi wynajmu budynków,
lokali mieszkalnych i użytkowych, doradztwo w zakresie zarządzania
i administrowania obiektami mieszkalnymi, zespołami osiedlowymi
i gruntami, usługi przedsiębiorcy odpowiedzialnego za budowę pod
względem finansowym w aspekcie projektowania i realizacji budowy, usługi opracowywania koncepcji użytkowania nieruchomości,
usługi w zakresie sprzedaży domów, lokali mieszkalnych i użytkowych, 37 usługi developerskie związane z budową i zagospodarowaniem 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.

(111) 334350
(220) 2019 10 30
(210) 506284
(151) 2020 10 13
(441) 2020 01 27
(732) WOLSKI KRZYSZTOF JERZY MEGA-TRONIK, Łódź (PL)
(540) (znak słowny)
(540) LB 402
(510), (511) 9 urządzenia zabezpieczające, ochronne i sygnalizacyjne,
mechanizmy kontroli dostępu.
(111) 334351
(220) 2019 10 30
(210) 506288
(151) 2020 10 13
(441) 2020 01 27
(732) WOLSKI KRZYSZTOF JERZY MEGA-TRONIK, Łódź (PL)
(540) (znak słowny)
(540) LB 405
(510), (511) 9 urządzenia zabezpieczające, ochronne i sygnalizacyjne,
mechanizmy kontroli dostępu.
(111) 334352
(220) 2019 10 31
(210) 506293
(151) 2020 10 12
(441) 2019 12 30
(732) FURNERO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ceków (PL)
(540) (znak słowny)
(540) furnero
(510), (511) 35 prowadzenie sprzedaży za pośrednictwem sprzedaży
wysyłkowej i Internetu w zakresie mebli, mebli stołowych, zestawów
meblowych, mebli skrzyniowych, stołów, ław i ławek, półek i regałów, mebli biurowych i mebli gabinetowych, mebli tapicerowanych,
mebli wypoczynkowych, wieszaków na ubrania, mebli do sypialni,
łóżek, materacy, niemetalowych ram do łóżek, mebli dziecięcych,
pojemników na zabawki, artykułów wyposażenia mieszkań, karniszy
do zasłon, pojemników i skrzyni niemetalowych, luster, ram, stoja-

ków na parasole, stojaków na gazety, stojaków na kapelusze, parawanów, dekoracje stojące i wiszące, posągów, figurek, statuetek i dzieł
sztuki, poduszek, pościeli [oprócz bielizny pościelowej], zagłówków, dywanów i dywaników, urządzeń i instalacji oświetleniowych
do domu i ogrodu, oświetlenia sufitowego i ściennego, oświetlenia
dekoracyjnego, lamp, mebli ogrodowych, kwietników, koszy niemetalowych, drabinek z drewna lub tworzyw sztucznych do ogrodu.

(111) 334353
(220) 2019 11 26
(151) 2020 10 12
(441) 2020 03 16
(732) ZIÓŁKOWSKA ANNA, Paszków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CANNABIS
(540)

(210) 506301

(531) 01.15.15, 05.03.11, 05.03.13, 05.03.14, 26.01.15, 27.05.01
(510), (511) 3 dezodoranty, preparaty kosmetyczne do kąpieli, woda
kolońska, kosmetyki, kosmetyki upiększające, kremy kosmetyczne,
maseczki kosmetyczne, mleczko kosmetyczne, produkty perfumeryjne, perfumy, płyny po goleniu, woda toaletowa, toniki kosmetyczne,
woda kolońska, woda toaletowa, woda zapachowa, kosmetyki, balsamy kosmetyczne, kremy do skóry, kremy kosmetyczne do twarzy
i rąk, śmietanki, maseczki kosmetyczne, mleczko kosmetyczne, toniki,
żele kosmetyczne, peelingi, szampony, lotony, farby, odżywki, pianki,
lakiery i żele do włosów, mydła kosmetyczne, mydła dezodorujące,
szminki, kredki kosmetyczne, pastele i cienie do powiek, tusz do rzęs,
pudry kosmetyczne, lakiery do paznokci, zestawy kosmetyków dla
dzieci i dorosłych oraz zestawy kosmetyków dla kobiet i mężczyzn,
płyny do kąpieli, olejki do kąpieli, olejki do opalania, talk kosmetyczny,
5 marihuana medyczna, medyczne konopie siewne i ich pochodne,
suplementy diety na bazie konopi służące poprawie zdrowia ogólnego i samopoczucia, sproszkowane białko na bazie konopi, białko
i błonnik w proszku na bazie konopi, batony na bazie konopi, zastępujące posiłki, lecznicze ekstrakty ziołowe do celów medycznych, mianowicie lecznicze ekstrakty z konopi siewnych i z marihuany, ziołowe
preparaty lecznicze, mianowicie preparaty z marihuany, zawierające
suszone kwiaty oraz pochodne marihuany, które mogą być legalnie
produkowane, mianowicie płyny, oleje, spraye do jamy ustnej, kapsułki, lecznicze oleje konopne, produkty do podawania marihuany medycznej i medycznych konopi siewnych mianowicie spraye do jamy
ustnej, kapsułki żelowe i plastry transdermalne, napoje na bazie konopi do celów medycznych i zdrowotnych, napoje na bazie konopi siewnych do celów medycznych i zdrowotnych, preparaty i substancje farmaceutyczne do leczenia chorób żołądkowo-jelitowych, łagodzenia
bólu, leczenia trądziku, leczenia przewlekłego bólu, leczenia jaskry, leczenia bólów głowy, leczenia chorób zapalnych i zaburzeń tkanki łącznej, leczenia chorób zapalnych i zaburzeń mięśni, leczenia zaburzeń
metabolicznych, a mianowicie cukrzycy, bulimii, jadłowstrętu, otyłości
i niedoczynności tarczycy, leczenia chorób psychicznych, a mianowicie zaburzeń nastroju, zaburzeń lękowych, zaburzeń poznawczych,
schizofrenii, leczenia podrażnień skóry, a mianowicie użądleń pszczół,
oparzeń słonecznych, wysypek, ran, zrogowaceń, odcisków i trądziku, leczenia układu mięśniowo-szkieletowego, a mianowicie chorób
tkanki łącznej, chorób kości, chorób kręgosłupa, bólu pleców, złamań,
skręceń, urazów chrząstki, ran, preparaty do znieczulenia miejscowego, systemy podawania leków do stosowania miejscowego, mianowicie pianki, żele, kremy, spraye, balsamy i maści, które działają jako
baza i przygotowują skórę do przyjęcia preparatów leczniczych, które
są wchłaniane przez skórę do układu krwionośnego, środki przeciwbólowe, antybiotyki, 32 wody mineralne i gazowane oraz inne napoje bezalkoholowe, napoje owocowe i soki owocowe, syropy i inne
preparaty do produkcji napojów, wody gazowane, jabłkowy sok,
pastylki do gazowanych napojów, proszki do gazowanych napojów,
koktajle bezalkoholowe, lemoniada, produkty do wytwarzania wody
mineralnej, wody mineralne, esencje do produkcji napojów, preparaty
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do produkcji napojów, napoje izotoniczne, napoje na bazie owoców
lub warzyw, bezalkoholowe napoje owocowe, napoje serwatkowe,
nektary owocowe, soki owocowe, pastylki do napojów gazowanych,
sok pomidorowy, napoje serwatkowe, soki owocowe, soki warzywne,
sok jabłkowy, woda stołowa, woda, woda niegazowana, preparaty
do produkcji wody gazowanej, produkty do wytwarzania wody mineralnej, woda mineralna, woda stołowa.

(111) 334354
(220) 2019 10 31
(210) 506321
(151) 2020 10 09
(441) 2019 12 30
(732) MIEJSKI KLUB SPORTOWY STAR STARACHOWICE,
Starachowice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) STARACHOWICE SKS STAR 1926
(540)

(591) czarny, złoty, zielony, biały, czerwony
(531) 24.01.05, 26.11.02, 05.03.11, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 14 odznaki pamiątkowe, odznaki wpinane w klapę z metali szlachetnych, wpinki do klapy, kółka na klucze i breloczki oraz zawieszki do nich, fantazyjna biżuteria, firmowe nagrody za osiągnięcia
w postaci biżuterii, medale, medale pamiątkowe, ozdobne wpinki
do klapy, wisiorki i zawieszki, klipsy do krawatów, spinki do krawatów,
spinki do mankietów, amulety [biżuteria], posążki z metali szlachetnych, stopy metali szlachetnych, zegarki, tarcze [zegarmistrzostwo],
wskazówki do zegarów, wskazówki zegarowe, paski do zegarków,
obudowy zegarów, koperty do zegarków, zapięcia do biżuterii, metale szlachetne, nieprzetworzone lub półprzetworzone, 16 papier,
karton, reklamy drukowane, plakaty reklamowe, publikacje reklamowe, ulotki reklamowe, tablice reklamowe z tektury, tablice reklamowe
z kartonu, reklamowe znaki z tektury, reklamowe szyldy z papieru lub
z kartonu, ilustrowane albumy, afisze, plakaty, druki, kalendarze, torby
papierowe, proporczyki z papieru, pióra i długopisy, ołówki, notesy,
zeszyty, bloki do pisania, segregatory, zakładki do książek, znaczki, papierowe podstawki, podstawki pod szklanki z kartonu, podstawki pod
szklanki z tektury, podstawki pod szklanki z papieru, kubki na ołówki,
podstawki pod kufle do piwa, samoprzylepne etykiety drukowane,
papier listowy, papeterie, serwetki stołowe papierowe, pojemniki na ołówki, pojemniki na długopisy, pudełka na pióra, podpórki
do książek, przyciski do papieru, chorągiewki papierowe, opakowania
kartonów e, prospekty, broszury, fotografie, 18 aktówki, bagaż, etui
na karty [portfele], etui na klucze, etykiety skórzane, parasole, plecaki,
sztuczna skóra, torby, torby gimnastyczne, torby turystyczne, sportowe torby, torby pamiątkowe, torby na zakupy, torebki, saszetki męskie, saszetki biodrowe, walizki, walizki z kółkami, zestawy podróżne
[wyroby skórzane i inne], 25 odzież, obuwie, bielizna osobista, odzież
sportowa, odzież rekreacyjna, nakrycia głowy, daszki przeciwsłoneczne, szaliki, szale, chusty [odzież], szarfy [do ubrania], krawaty, bluzki,
bluzy sportowe, kombinezony, koszule, koszulki sportowe z krótkimi
rękawami, t-shirty z krótkim rękawem, kurtki, szorty, trykoty, apaszki,
skarpety sportowe, skarpety wewnętrzne do obuwia [stopki], podkolanówki, 35 usługi reklamowe, reklama banerowa, reklama radiowa,
reklama na bilbordach elektronicznych, reklama poprzez wszystkie
publiczne środki komunikacji, reklama on-line za pośrednictwem
sieci komputerowej, reklama on-line poprzez komputerowe sieci
komunikacyjne, reklama w czasopismach, broszurach i gazetach, reklama za pośrednictwem mediów elektronicznych, w szczególności
Internetu, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, usługi menadżerskie dla sportowców, zarządzanie biznesowe na rzecz zawodowych sportowców, usługi zarządzania biznesowego dla piłkarzy,
41 usługi sportowe, usługi klubów sportowych, usługi edukacyjne
i instruktażowe w zakresie sportu, szkolenia w zakresie kultury fizycznej dla dorosłych i dzieci, organizacja imprez sportowych, organizacja
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zawodów w piłkę nożną, organizacja i przeprowadzanie wydarzeń
sportowych, organizacja imprez sportowych w dziedzinie piłki nożnej, organizowanie festynów w celach rekreacyjnych, organizowanie
imprez w celach rozrywkowych i kulturalnych, organizowanie i prowadzenie zjazdów, organizowanie konferencji, wystaw i konkursów,
organizowanie i przeprowadzanie targów w celach kulturalnych
lub edukacyjnych, organizowanie pokazów w celach edukacyjnych,
usługi wydawnicze, szkolenia edukacyjne, szkolenia w zakresie zajęć
sportowych, szkolenia w zakresie sprawności fizycznej, kursy szkoleniowe, produkcja filmów, usługi w zakresie rekreacji, wynajmowanie
obiektów sportowych, wynajmowanie stadionów, wynajem sprzętu
sportowego i obiektów sportowych, nauczanie, udostępnianie obiektów i sprzętu treningowego, trening i instruktaż sportowy, publikacja
materiałów edukacyjnych, przygotowywanie programów radiowych.

(111) 334355
(220) 2019 11 04
(210) 506360
(151) 2020 10 12
(441) 2020 03 09
(732)	ADAMED PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA, Pieńków (PL)
(540) (znak słowny)
(540) SEPTISSE
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji i leczenia skóry oraz błon śluzowych, spraye antyseptyczne do stosowania na skórę, preparaty farmaceutyczne stosowane w profilaktyce i leczeniu ran
i podrażnień skóry.
(111) 334356
(220) 2019 11 04
(210) 506362
(151) 2020 10 20
(441) 2020 07 06
(732) OPTIMUM BIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Zielonki (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) OPTIMUM
(540)

(591) biały, niebieski
(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.04.02, 26.04.18, 26.11.03, 26.11.13
(510), (511) 20 materace, w tym materace łóżkowe o złożonej, warstwowej konstrukcji, z użyciem elementów: metalowych, z tworzyw
sztucznych i surowców naturalnych, stelaże do łóżek, podstawy pod
materace, wierzchnie nakładki na materace, meble i akcesoria meblowe wyposażenia domu, pościel (oprócz bielizny pościelowej), poduszki, wymienne pokrycia na meble, wezgłowia.
(111) 334357
(220) 2019 11 04
(210) 506363
(151) 2020 10 13
(441) 2020 01 27
(732) COLOR PARK SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BUSINESS HIVE COLOR PARK
(540)

(591) czarny, pomarańczowy
(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.08, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.17, 26.13.25
(510), (511) 35 prowadzenie agencji importowo-eksportowych, usługi doradcze i informacyjne w działalności gospodarczej, zarządzanie
przedsiębiorstwami handlowymi, doradztwo biznesowe, doradztwo
podatkowe, organizowanie wystaw i targów w celach handlowych
i reklamowych oraz promocji towarów, usługi marketingowe, dystrybucja materiałów reklamowych, doradztwo w zakresie zarządzania
personelem, biznesem, 36 administrowanie i zarządzanie nieruchomościami, wynajem powierzchni biurowej, wynajem biur do coworkingu, obsługa finansowa.
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(111) 334358
(220) 2019 11 04
(151) 2020 10 09
(441) 2019 12 23
(732) OSMOŁA RAFAŁ, Wyszków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MEDISPOT
(540)
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(210) 506367

(591) zielony
(531) 29.01.03, 27.05.01, 24.13.04, 01.15.15, 24.17.02
(510), (511) 44 usługi medyczne, usługi weterynaryjne, higiena i troska o urodę istot ludzkich lub zwierząt, usługi dla rolnictwa, ogrodnictwa, leśnictwa.
(111) 334359
(220) 2019 11 04
(210) 506368
(151) 2020 10 09
(441) 2020 02 03
(732) DEBENEDETTI MAJEWSKI SZCZEŚNIAK KANCELARIA
PRAWNICZA SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DMS DeBenedetti Majewski Szcześniak
(540)

(591) fioletowy
(531) 27.05.01, 29.01.05, 26.11.01, 26.11.05, 26.11.07
(510), (511) 35 doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia
działalności gospodarczej, usługi doradztwa w zakresie działalności gospodarczej, audyt działalności gospodarczej, 36 doradztwo
w sprawach finansowych, doradztwo w sprawach ubezpieczeniowych, doradztwo w zakresie długów, doradztwo podatkowe, doradztwo i ekspertyzy w sprawach nieruchomości, 41 tłumaczenia,
w tym tłumaczenia tekstów prawniczych, usługi w zakresie tłumaczeń ustnych, redagowanie i publikowanie tekstów, innych iż reklamowe, edukacja, nauczanie, organizowanie i prowadzenie konferencji, kongresów, szkoleń, seminariów, sympozjów i zjazdów, 45
badania prawne, świadczenie pomocy prawnej, usługi adwokackie
i radcowskie, doradztwo prawne, doradztwo prawne w zakresie odpowiedzi na ogłoszenia przetargowe, usługi prawne związane z negocjacją kontraktów dla osób trzecich, usługi w zakresie przygotowywania dokumentów prawnych, usługi monitorowania prawnego,
usługi pomocy w sprawach spornych, usługi arbitrażowe, mediacje .
(111) 334360
(220) 2019 11 04
(210) 506375
(151) 2020 10 14
(441) 2020 03 16
(732) PIOTROWSKI TOMASZ, ZIELIŃSKI DARIUSZ,
PIOTROWSKA KAROLINA SPÓŁKA CYWILNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) manumo
(510), (511) 14 biżuteria, 25 odzież.
(111) 334361
(220) 2019 11 04
(151) 2020 10 09
(441) 2020 05 04
(732) SERAFIN TOMASZ, Warszawa (PL);
KOPUT KATARZYNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KNT
(540)

(210) 506376

(591) czarny, biały, zielony
(531) 26.01.06, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 42 usługi w zakresie technologii informacyjnych. 		
(551) wspólne prawo ochronne

(111) 334362
(220) 2019 11 04
(210) 506378
(151) 2020 10 09
(441) 2020 02 03
(732) DEBENEDETTI MAJEWSKI SZCZEŚNIAK KANCELARIA
PRAWNICZA SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DMS DeBenedetti Majewski Szcześniak
(540)

(591) biały, fioletowy
(531) 26.11.01, 26.11.05, 26.11.07, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia
działalności gospodarczej, usługi doradztwa w zakresie działalności gospodarczej, audyt działalności gospodarczej, 36 doradztwo
w sprawach finansowych, doradztwo w sprawach ubezpieczeniowych, doradztwo w zakresie długów, doradztwo podatkowe, doradztwo i ekspertyzy w sprawach nieruchomości, 41 tłumaczenia,
w tym tłumaczenia tekstów prawniczych, usługi w zakresie tłumaczeń ustnych, redagowanie i publikowanie tekstów, innych niż reklamowe, edukacja, nauczanie, organizowanie i prowadzenie konferencji, kongresów, szkoleń, seminariów, sympozjów i zjazdów, 45
badania prawne, świadczenie pomocy prawnej, usługi adwokackie
i radcowskie, doradztwo prawne, doradztwo prawne w zakresie odpowiedzi na ogłoszenia przetargowe, usługi prawne związane z negocjacją kontraktów dla osób trzecich, usługi w zakresie przygotowywania dokumentów prawnych, usługi monitorowania prawnego,
usługi pomocy w sprawach spornych, usługi arbitrażowe, mediacje.
(111) 334363
(220) 2019 11 04
(151) 2020 10 09
(441) 2020 05 04
(732) SERAFIN TOMASZ, Warszawa (PL);
KOPUT KATARZYNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KNT TECHNOLOGY
(540)

(210) 506379

(591) zielony, czarny, biały
(531) 26.01.06, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 42 usługi w zakresie technologii informacyjnych. 		
(551) wspólne prawo ochronne
(111) 334364
(220) 2019 11 04
(151) 2020 10 13
(441) 2019 12 30
(732) PISKOREK ANTONI, Nowa Wieś (PL);
PISKOREK ADAM, Nowa Wieś (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Browar Osiek
(540)

(591) brązowy, beżowy
(531) 11.03.03, 19.01.06, 26.01.02, 29.01.12, 27.05.01

(210) 506410
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(510), (511) 32 piwo, piwo słodowe, drinki na bazie piwa, napoje
na bazie piwa, wyciągi z chmielu do wytwarzania piwa, 35 handlowe
informacje i porady udzielane konsumentom w wyborze towarów
i usług, w szczególności dotyczące piwa i wyrobów piwnych, organizowanie targów piwnych w celach handlowych lub reklamowych,
pokazy towarów, w szczególności w zakresie piwa i wyrobów piwnych, projektowanie materiałów reklamowych, promocja sprzedaży
dla osób trzecich w zakresie piwa i wyrobów piwnych, reklama, usługi handlu detalicznego w zakresie piwa i wyrobów piwnych, usługi
handlu hurtowego w zakresie piwa i wyrobów piwnych, usługi marketingowe, usługi pośrednictwa w handlu, wystawy w celach handlowych lub reklamowych, 43 obsługa gastronomiczna z własnym
zapleczem, produktami i transportem, w szczególności w zakresie
piwa i wyrobów piwnych, usługi barowe, usługi restauracyjne, wynajem budynków przenośnych, prowadzenie działalności browaru
restauracyjnego. 		
(551) wspólne prawo ochronne

(111) 334365
(220) 2019 11 05
(151) 2020 10 09
(441) 2020 03 09
(732) PUWER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Piotrków Trybunalski (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) POTASSIUM PUWER SR
(540)
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i hurtowni oraz za pośrednictwem mediów elektronicznych, w tym
Internetu materiałów eksploatacyjnych, części zamiennych i akcesoriów do samochodów osobowych, dostawczych, ciężarowych i autobusów oraz maszyn i urządzeń rolniczych i budowlanych, narzędzi
i elektronarzędzi do naprawy i serwisowania pojazdów, 37 obsługa
i naprawa samochodów osobowych i ciężarowych, pojazdów rolniczych, maszyn budowlanych, diagnostyka i serwisowanie pojazdów,
mycie pojazdów, wymiana i naprawa ogumienia, serwis klimatyzacji,
naprawa i wymiana szyb samochodowych.

(111) 334367
(220) 2019 11 05
(210) 506437
(151) 2020 10 14
(441) 2020 03 16
(732) VITOLA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Łódź (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	ELITE SOCIAL CLUB WHISKY BAR & CIGAR LOUNGE
(540)

(210) 506424

(591) złoty
(531) 27.05.01, 29.01.02, 29.01.11, 01.01.05, 01.01.10, 26.11.03,
26.11.08, 26.11.12, 05.03.11, 05.03.15
(510), (511) 43 usługi związane z restauracjami, kawiarniami, pubami,
barami, cateringiem oraz usługi gastronomiczne i usługi hotelarskie.

(591) biały, czarny, szary, jasnoniebieski
(531) 19.13.21, 25.01.06, 25.03.01, 27.05.01, 29.01.14
(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) 334366
(220) 2019 11 05
(210) 506432
(151) 2020 10 12
(441) 2020 03 09
(732) MAXOIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wolsztyn (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MAXOIL
(540)

(591) granatowy, pomarańczowy
(531) 27.05.01, 24.17.07, 29.01.12
(510), (511) 35 prowadzenie sklepów i hurtowni z materiałami
eksploatacyjnymi, częściami zamiennymi i akcesoriami do samochodów osobowych, dostawczych, ciężarowych i autobusów oraz
maszyn i urządzeń rolniczych i budowlanych, narzędziami i elektronarzędziami do naprawy i serwisowania pojazdów, usługi w zakresie
sprzedaży hurtowej i detalicznej, w tym poprzez Internet materiałów
eksploatacyjnych, części zamiennych i akcesoriów do samochodów
osobowych, dostawczych, ciężarowych i autobusów oraz maszyn
i urządzeń rolniczych i budowlanych, narzędzi i elektronarzędzi
do naprawy i serwisowania pojazdów, sprzedaż wysyłkowa ww.
towarów, zgrupowanie na rzecz osób trzecich towarów, w celu
umożliwienia klientom dogodnego obejrzenia i zakupu w sklepie

(111) 334368
(220) 2019 11 05
(210) 506446
(151) 2020 10 09
(441) 2020 01 20
(732)	GRZELAK PIOTR, Ząbki (PL)
(540) (znak słowny)
(540) FENDAL
(510), (511) 9 etui na okulary, okulary, okulary 3D, okulary inteligentne, okulary ochronne do uprawiania sportu, okulary przeciwoślepieniowe, okulary przeciwsłoneczne, oprawki do okularów, 25 dzianina,
koszulki z krótkim rękawem, odzież, koszulki z długim rękawem.
(111) 334369
(220) 2019 11 06
(210) 506467
(151) 2020 10 09
(441) 2020 02 03
(732) BYLICA ŁUKASZ WAWELSKIE ALKOHOLE, Wieliczka (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	Grzaniec wawelski
(540)

(591) czarny, złoty
(531) 24.09.03, 24.09.05, 24.09.08, 25.01.01, 25.07.01, 25.12.25,
27.05.01, 27.05.21, 26.04.16, 26.04.18, 29.01.12
(510), (511) 33 wino.
(111) 334370
(220) 2019 11 06
(210) 506468
(151) 2020 10 09
(441) 2020 02 03
(732) MUNDIVIE E. BOĆKO SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MUNDIVIE
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(540)

(531) 27.05.01, 26.01.08, 26.01.16, 26.01.18, 26.03.04, 26.04.01,
26.04.12, 26.04.18
(510), (511) 33 napoje alkoholowe, wyroby alkoholowe, drinki alkoholowe, wódki, likiery, koniaki, brandy.
(111) 334371
(220) 2019 11 06
(210) 506471
(151) 2020 10 09
(441) 2020 03 30
(732)	NATURAL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) COCO Papa’s
(540)

(531) 05.01.12, 27.05.01, 27.05.05
(510), (511) 29 tłuszcze roślinne, mieszanki tłuszczy roślinnych, wyroby spożywcze na bazie tłuszczy roślinnych zawarte w tej klasie, sery,
substytuty sera na bazie tłuszczy roślinnych, chipsy owocowe, chipsy
ziemniaczane, owoce i warzywa przetworzone na wszelkie sposoby,
wyroby spożywcze na bazie mięsa zawarte w tej klasie, galaretki owocowe i warzywne, owoce runa leśnego przetworzone na wszelkie sposoby, substytuty wędlin na bazie tłuszczy roślinnych, gotowe do spożycia przekąski i dania na bazie warzyw, owoców, tłuszczy roślinnych,
orzechów, nasion lub mieszanek tych składników, napoje mleczne,
wyroby spożywcze na bazie mleka kokosowego, sojowego, migdałowego, ryżowego lub z innych surowców roślinnych zawarte w tej
klasie, orzechy przerobione na wszelkie sposoby zawarte w tej klasie, pasty do kanapek na bazie tłuszczy roślinnych, warzyw, owoców,
orzechów, nasion i innych surowców roślinnych zawartych w tej klasie,
sałatki warzywne, sałatki owocowe, sałatki na bazie warzyw, owoców,
orzechów, nasion i innych surowców roślinnych zawartych w tej klasie,
30 wyroby piekarnicze, wyroby cukiernicze, słodycze, cukier palmowy, cukierki, czekolada i wyroby na jej bazie, kakao i wyroby na jego
bazie, kawa i wyroby na bazie kawy, produkty zbożowe, makarony,
ryż, przyprawy, skrobia do celów spożywczych, wyroby spożywcze
na bazie skrobi, kasze spożywcze, desery zawarte w tej klasie.
(111) 334372
(220) 2019 11 06
(210) 506476
(151) 2020 10 12
(441) 2020 03 09
(732) WÓJCIK AGNIESZKA FURINI ŚWIAT PUF I FOTELI,
Stary Sącz (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FURINI ŚWIAT PUF I FOTELI
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 20 meble i akcesoria meblowe wyposażenia domu, pufy
[meble], pufy typu sako, fotele, fotele sako, krzesła [fotele] biurowe,
meble, meble biurowe, meble biurowe metalowe, meble dla dzieci,

meble dla niemowląt, meble do siedzenia, meble do wnętrz, meble domowe, meble domowe, biurowe i ogrodowe, meble sypialne,
zestawy mebli, sofy, sofy ścienne, sofy rozkładane, sofy rozsuwane,
materace, materace dmuchane, materace dmuchane, do celów niemedycznych, materace łóżkowe, materace piankowe, łóżka, łóżka
drewniane, łóżka piętrowe, łóżka sako, poduszki, poduszki nadmuchiwane, poduszki dmuchane, obicia do poduszek, poduszki sako,
poduszki dekoracyjne, poduszki ozdobne, podnóżki, podnóżki [taborety], fotele rozkładane z podnóżkiem, zagłówki, zagłówki [meble],
zagłówki nadmuchiwane, zagłówki do łóżek, fotele bujane, fotele rozkładane w łóżka, fotele dopasowane do kształtu ciała [contour chair].

(111) 334373
(220) 2019 11 06
(151) 2020 10 09
(441) 2020 01 13
(732) SIEKIERKO ANNA, Wysokie Mazowieckie (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Polska Grupa Spożywcza PGS
(540)

(210) 506483

(591) ciemnoniebieski
(531) 26.04.03, 26.04.09, 26.11.01, 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 29 konserwowane, suszone i gotowane owoce i warzywa,
galaretki, dżemy, kompoty, przetwory owocowe i/lub warzywne, sok
do celów kulinarnych, przecier i koncentrat pomidorowy, musy i puree owocowe, warzywne lub owocowo-warzywne, sałatki owocowe,
warzywne i owocowo-warzywne, pikle, zupy i składniki do sporządzania zup, zupy gotowe, dania gotowe warzywne, warzywno-mięsne i mięsne, w tym flaki, mrożone dania gotowe warzywne, warzywno-mięsne i mięsne, w tym flaki, sosy i polewy mleczno-owocowe
i śmietankowo-owocowe, sosy z żurawin lub borówek, galaretki,
dżemy, w tym z żurawin lub borówek, dżemy niskosłodzone, dżemy
z dodatkiem kakao i/lub czekolady, powidła, konfitury, marmolady,
kompoty, groch konserwowy, koncentraty, korniszony, marmolada,
sałatki owocowe i warzywne, sos żurawinowy, warzywa gotowane,
warzywa konserwowe, warzywa suszone, przecier jabłkowy, przeciery owocowe, pulpy owocowe i warzywne, owoce przetarte z dodatkiem cukru, kremogeny owocowe i warzywne, nadzienia cukiernicze
owocowe, owoce pasteryzowane, konserwy warzywne i marynaty
warzywne, warzywa kwaszone, 30 kawa, herbata, kakao, cukier, mąka
i produkty zbożowe, sosy owocowe, warzywne i owocowo-warzywne, polewy owocowe, miód, musztarda, majonezy, ketchup, wyroby
cukiernicze i słodycze, lody, sól, ocet, sosy (przyprawy), przyprawy,
32 koncentraty owocowe i warzywne, syropy, soki i napoje owocowe
i warzywne, nektary, sok jabłkowy, napoje izotoniczne, sok pomidorowy, wody mineralne i gazowane oraz inne napoje bezalkoholowe,
35 prowadzenie sklepu i/lub hurtowni z towarami: konserwowane,
suszone i gotowane owoce i warzywa, galaretki, dżemy, kompoty,
przetwory owocowe i/lub warzywne, sok do celów kulinarnych, przecier i koncentrat pomidorowy, musy i puree owocowe, warzywne
lub owocowo-warzywne, sałatki owocowe, warzywne i owocowo-warzywne, pikle, zupy i składniki do sporządzania zup, zupy gotowe, dania gotowe warzywne, warzywno-mięsne i mięsne, w tym
flaki, mrożone dania gotowe warzywne, warzywno-mięsne i mięsne,
w tym flaki, sosy i polewy mleczno-owocowe i śmietankowo-owocowe, sosy z żurawin lub borówek, galaretki, dżemy, w tym z żurawin
lub borówek, dżemy niskosłodzone, dżemy z dodatkiem kakao i/lub
czekolady, powidła, konfitury, marmolady, kompoty, groch konserwowy, koncentraty, korniszony, marmolada, sałatki owocowe i warzywne, sos żurawinowy, warzywa gotowane, warzywa konserwowe,
warzywa suszone, przecier jabłkowy, przeciery owocowe, pulpy owocowe i warzywne, owoce przetarte z dodatkiem cukru, kremogeny
owocowe i warzywne, nadzienia cukiernicze owocowe, owoce pasteryzowane, konserwy warzywne i marynaty warzywne, warzywa
kwaszone, sosy owocowe, warzywne i owocowo-warzywne, polewy
owocowe, miód, musztarda, majonezy, ketchup, koncentraty owocowe i warzywne, syropy, soki i napoje owocowe i warowne, nektary,
sok jabłkowy, napoje izotoniczne, sok pomidorowy, 39 wynajem pomieszczeń do przechowywania towarów, wynajem składów, pakowanie towarów, pakowanie produktów, transport.
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(111) 334374
(220) 2019 11 06
(210) 506485
(151) 2020 10 09
(441) 2020 02 03
(732) MUNDIVIE E. BOĆKO SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MUNDIVIE
(540)

(531) 26.01.08, 26.01.16, 26.01.18, 26.03.04, 26.04.01, 26.04.12,
26.04.18, 26.11.02, 26.11.08, 27.05.01
(510), (511) 33 napoje alkoholowe, wyroby alkoholowe, drinki alkoholowe, wódki, likiery, koniaki, brandy.
(111) 334375
(220) 2019 11 06
(210) 506509
(151) 2020 10 13
(441) 2020 05 25
(732) MIEJSKI MŁODZIEŻOWY KLUB SPORTOWY PODHALE NOWY
TARG, Nowy Targ (PL)
(540) (znak graficzny)
(540)
(540)

(591) żółty, niebieski, czerwony, biały, złoty, czarny
(531) 05.05.10, 21.03.07, 24.01.05, 24.01.10, 24.01.13, 29.01.15
(510), (511) 41 usługi edukacyjne i instruktażowe, usługi sportowe.
(111) 334376
(220) 2019 11 07
(210) 506516
(151) 2020 10 09
(441) 2020 01 27
(732) SUCHODOŁA IZABELA, Białystok (PL)
(540) (znak słowny)
(540) ŹRÓDŁA SMAKU
(510), (511) 29 bakłażan przetworzony, dal, desery owocowe, ciecierzyca przetworzona, dżemy, dipy, fasola, gotowane dania warzywne,
gotowe produkty z warzyw, konserwowane warzywa, pasta z cukinii, pasty do smarowania na bazie warzyw, pasty warzywne, pasztet
warzywny, placki smażone, przeciery warzywne, rosół (zupa), rośliny
strączkowe przetworzone, sałatki warzywne, warzywa przetworzone, zupy, 35 sprzedaż (promocja) dla osób trzecich, usługi handlu
detalicznego związane ze sprzedażą subskrybowanych pudełek
zawierających żywność, usługi sprzedaży detalicznej w związku
ze środkami spożywczymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku
z wyrobami piekarniczymi, usługi agencji importowo-eksportowej,
43 obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami
i transportem (catering), przygotowywanie posiłków i napojów, przygotowywanie żywności dla innych na zasadzie zlecenia na zewnątrz,
usługi w zakresie przygotowywania posiłków .
(111) 334377
(220) 2019 11 07
(151) 2020 10 09
(441) 2020 01 27
(732) JANTEX POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Środa Wielkopolska (PL)

(210) 506518
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(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Koko
(540)

(591) czarny, biały
(531) 27.05.01, 03.07.03
(510), (511) 29 jaja, 39 pakowanie produktów, pakowanie produktów
spożywczych, pakowanie żywności, pakowanie jaj.
(111) 334378
(220) 2019 11 07
(210) 506524
(151) 2020 10 12
(441) 2020 01 13
(732) WADELSKI KRZYSZTOF PRACOWNIA PSYCHOSOMATYCZNA
UWOLNIJ CIAŁO, Poznań (PL)
(540) (znak słowny)
(540) UWOLNIJ CIAŁO
(510), (511) 41 warsztaty dla celów rekreacyjnych, warsztaty dla
celów edukacyjnych, szkolenia edukacyjne, szkolenia biznesowe,
szkolenia w zakresie odżywiania, szkolenia w dziedzinie medycyny,
szkolenia w zakresie chiropraktyki, 44 usługi doradztwa dotyczącego ochrony zdrowia, doradztwo psychologiczne, doradztwo w zakresie dietetyki i odżywiania, konsultacje psychologiczne, leczenie
psychologiczne, masaż, masaż sportowy, ochrona zdrowia, ochrona
psychologiczna, usługi w zakresie chiropraktyki, szkolenie w zakresie chiropraktyki, opieka zdrowotna w zakresie terapii relaksacyjnej,
opieka zdrowotna w zakresie masaży terapeutycznych, poradnictwo
psychologiczne, przeprowadzanie ocen i badań psychologicznych,
psychoterapia, usługi w zakresie medytacji.
(111) 334379
(220) 2019 11 07
(210) 506532
(151) 2020 10 12
(441) 2020 01 13
(732) LIMANOWSKI DOM KULTURY, Limanowa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) ZESPÓŁ REGIONALNY „LIMANOWIANIE” IM. LUDWIKA
MORDARSKIEGO
(510), (511) 35 usługi handlu tradycyjnego oraz online w zakresie
muzyki cyfrowej do pobrania, usługi handlu online w zakresie muzyki i filmów nagranych oraz do pobrania, 41 usługi związane z wszelkimi formami edukacji ludzi, usługi związane z prezentacją muzyki,
dzieł sztuki lub literatury w celach kulturalno-oświatowych lub edukacyjnych, usługi mające na celu przede wszystkim rozrywkę, zabawę lub rekreację, nauczanie indywidualne, kursy korespondencyjne,
organizowanie balów, organizowanie i prowadzenie koncertów, organizowanie i prowadzenie warsztatów i szkoleń z zakresu muzyki,
organizowanie widowisk [impresariat], pisanie piosenek, produkcja muzyczna, produkcja widowisk, produkcja filmów, produkcja
programów radiowych i telewizyjnych, produkcja przedstawień
teatralnych, usługi artystów estradowych, usługi orkiestry, usługi
prezenterów muzyki, usługi rozrywkowe, usługi studia nagrań, usługi w zakresie inżynierii dźwięku do obsługi imprez, usługi w zakresie komponowania muzyki, usługi w zakresie oświaty, wysławianie
spektakli na żywo, udostępnianie muzyki cyfrowej w Internecie,
organizacja festiwali, występy muzyczne, organizowanie i prowadzenie konkursów muzycznych i plastycznych, organizowanie i prowadzenie Imprez muzycznych, edukacyjnych i plastycznych, publikowanie koncertów w Internecie, wypożyczanie nagrań z koncertów
(audio i wideo), usługi dotyczące korzystania z sal koncertowych oraz
studiów nagraniowych, rezerwacja miejsc na koncerty i spektakle,
organizowanie i prowadzenie koncertów, organizowanie spektakli,
producenckie usługi muzyczne, 45 zarządzanie prawami autorskimi
i pokrewnymi, licencjonowanie własności intelektualnej.
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(111) 334380
(220) 2019 11 07
(210) 506533
(151) 2020 10 09
(441) 2020 02 10
(732) KALAGA MARIUSZ IMPRESARIAT ARTYSTYCZNY MAX MARIO,
Dąbrowa Górnicza (PL)
(540) (znak słowny)
(540) PRZEBOJOWE SMAKI
(510), (511) 9 dyski kompaktowe, dyski optyczne, dyski magnetyczne, dyskietki, hologramy, filmy naświetlone, kasety wideo, płyty
gramofonowe, płyty kompaktowe, pamięci komputerowe, pamięci
zewnętrzne USB, pliki muzyczne do pobrania, taśmy do rejestracji
dźwięku, 16 afisze, albumy, broszury, druki, czasopisma, etykiety,
fotografie, papeterie, prospekty, wydawnictwa muzyczno-fonograficzne, kalendarze, pióra, długopisy, okładki na dokumenty, torby
do pakowania z papieru lub tworzyw sztucznych, 41 usługi artystów
teatralno-widowiskowych i rozrywkowych, informacja o imprezach
rozrywkowych, organizowanie i prowadzenie koncertów i spektakli
muzycznych, produkcja muzyczna, produkcja widowisk, produkcja rozrywkowych programów radiowych i telewizyjnych w tym
na wszelkich nośnikach eksploatacji (płyty CD, DVD, dyski twarde),
organizowanie i prowadzenie konferencji, kongresów, seminariów,
sympozjów, zjazdów, organizowanie zabaw i balów, usługi orkiestry,
usługi prezenterów muzyki, pisanie piosenek, pisanie scenariuszy,
organizowanie widowisk (impresariat), usługi studia nagrań, usługi
produkcji wideoklipów, wypożyczanie nagrań dźwiękowych, montaż programów radiowych i telewizyjnych.
(111) 334381
(220) 2019 11 07
(151) 2020 10 09
(441) 2020 02 03
(732) STUDIO BUFFO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) METRO STUDIO PIOSENKI
(540)

(210) 506536

(591) czarny, biały, czerwony, żółty, zielony, niebieski
(531) 16.01.13, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 16 formularze i druki, czasopisma, kalendarze, karty pocztowe, materiały piśmienne, notesy, przybory do pisania, torby i torebki z papieru lub z tworzyw sztucznych, 35 organizacja działalności gospodarczej, usługi doradztwa w zakresie działalności gospodarczej,
doradztwo w zakresie działalności gospodarczej dotyczące franchisingu, pomoc w zakresie działalności gospodarczej związana z organizowaniem przedsiębiorstw na zasadach franchisingu, usługi agencji
reklamowej i promocyjnej, marketing, usługi fonograficzne i audiowizualne w zakresie reklamy, 41 organizowanie i prowadzenie seminariów i warsztatów [szkolenia], nauczanie i szkolenia, organizowanie
konkursów artystycznych, imprezy kulturalne, koncerty muzyczne
na żywo, muzyczne widowiska sceniczne wykonywane w miejscach
przeznaczonych do występów, organizacja imprez kulturalnych,
artystycznych i rozrywkowych, organizacja imprez muzycznych, organizacja konkursów muzycznych, nauka śpiewu, usługi w zakresie:
nagrywania lub przegrywania dźwięku i obrazu dla celów rozrywki,
organizowanie przedstawień teatralnych, usługi wydawnicze.
(111) 334382
(220) 2019 11 07
(151) 2020 10 09
(441) 2020 01 27
(732) KOCIK MACIEJ, Stalowa Wola (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	GOTOWCE INWESTYCYJNE

(210) 506538

(540)

(591) biały, złoty
(531) 07.01.24, 29.01.12, 27.05.01
(510), (511) 35 administrowanie i zarządzanie działalnością gospodarczą, agencja public relations, analizy i badania dotyczące działalności
gospodarczej, usługi informacyjne w zakresie działalności gospodarczej, badania i analizy rynkowe, doradztwo i konsultacje w zakresie
działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie efektywności biznesowej, organizowanie targów i wystaw w celach handlowych lub
reklamowych, planowanie strategii marketingowych, pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarządzanie i administrowanie
działalnością gospodarczą, pozyskiwanie i systematyzacja danych
związanych z działalnością gospodarczą, reklamowanie towarów
innych sprzedawców, umożliwiając klientom wygodne oglądanie
i porównywanie towarów tych sprzedawców, reklamy online, usługi
agencji informacji handlowej, usługi agencji informacyjnej w zakresie działalności gospodarczej, usługi aukcyjne online, usługi aukcyjne online za pośrednictwem Internetu, usługi doradcze dotyczące
zakupu towarów na rzecz osób trzecich, usługi konsultacyjne w zakresie działalności gospodarczej dotyczące zarządzania kampaniami
pozyskiwania funduszy, usługi pośrednictwa i doradztwa handlowego w dziedzinie sprzedaży produktów i świadczenia usług, usługi
reklamowe, marketingowe i promocyjne, usługi reklamowe i marketingowe świadczone za pomocą mediów społecznościowych, usługi reklamowe i promocyjne w zakresie sprzedaży, usługi w zakresie
informacji handlowej, usługi w zakresie strategii biznesowych, usługi
w zakresie zamówień na rzecz osób trzecich, zarządzanie działalnością gospodarczą, sprzedaż aukcyjna nieruchomości, analiza marketingowa nieruchomości, usługi reklamowe dotyczące nieruchomości, obsługa marketingowa obrotu nieruchomościami, reklamowanie
nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych, organizacja i przeprowadzanie aukcji nieruchomości, pośrednictwo w zawieraniu
umów kupna i sprzedaży na rzecz osób trzecich, 36 dzierżawa nieruchomości, finansowanie nieruchomości, wynajem nieruchomości, powiernictwo nieruchomości, agencje nieruchomości, wycena
nieruchomości, zarządzanie nieruchomością, administrowanie nieruchomościami, zarządzanie nieruchomościami, usługi nabywania
nieruchomości, usługi kredytowania nieruchomości, inwestowanie
w nieruchomości, ubezpieczenia majątkowe, usługi wyceny nieruchomości, organizowanie wynajmu nieruchomości, zarządzanie powiernicze nieruchomościami, usługi zarządzania nieruchomościami,
organizowanie ograniczonej własności nieruchomości, zarządzanie
inwestycjami w nieruchomości, dostarczanie informacji dotyczących
nieruchomości, usługi w zakresie nieruchomości, pomoc w zakupie
nieruchomości, wynajem nieruchomości i majątku, pośrednictwo
ubezpieczeniowe w zakresie nieruchomości, skomputeryzowane
usługi informacyjne dotyczące nieruchomości, doradztwo w dziedzinie zakupu nieruchomości, administrowanie sprawami finansowymi
dotyczącymi nieruchomości, agencje pośrednictwa w handlu nieruchomościami, nabywanie nieruchomości na rzecz osób trzecich,
usługi finansowe dotyczące własności nieruchomości i budynków,
pomoc w zakresie nabywania nieruchomości i w zakresie udziałów
finansowych w nieruchomościach, usługi zarządzania nieruchomościami w zakresie osiedli mieszkaniowych, usługi zarządzania nieruchomościami związane z budynkami mieszkalnymi, usługi agencji
w zakresie sprzedaży nieruchomości za prowizję, usługi agencji nieruchomości dotyczące sprzedaży i wynajmu budynków, usługi wykazów nieruchomości związanych z wynajmem domów i mieszkań,
usługi agencji nieruchomości związane z kupnem i sprzedażą budynków, usługi w zakresie nieruchomości związane z zarządzaniem
inwestycjami w majątek nieruchomy, inwestycje majątkowe, pobieranie czynszu, usługi agencyjne lub pośrednictwo w zakresie wynajmu
budynków, agencje ubezpieczeniowe, 37 sprzątanie nieruchomości,
budowa nieruchomości mieszkalnych, usługi nadzoru budowlanego
w zakresie projektów dotyczących nieruchomości, konserwacja nie-
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ruchomości, budowanie nieruchomości, remont nieruchomości, 41
szkolenia w dziedzinie zarządzania nieruchomościami, usługi edukacyjne zapewniające instruktaż z podatków od nieruchomości, 42
usługi projektowe dotyczące nieruchomości mieszkalnych, usługi
projektowe związane z nieruchomościami.

(111) 334383
(220) 2019 11 07
(210) 506539
(151) 2020 10 09
(441) 2020 01 27
(732)	ŁUCZYŃSKI WOJCIECH TOP SZKOŁA PAROLOTNIOWA,
Rybarzowice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) OP OTOPRZYGODA
(540)

(531) 27.05.01, 26.01.18
(510), (511) 35 agencja pośrednictwa w sprawach kojarzenia kontrahentów w zakresie usług związanych ze sportem, wypoczynkiem,
nauką jazdy, pilotażem, paralotniarstwem, pośrednictwo internetowe w sprawach kojarzenia kontrahentów w zakresie usług związanych ze sportem, wypoczynkiem, nauką jazdy, pilotażem, paralotniarstwem .
(111) 334384
(220) 2019 11 07
(210) 506546
(151) 2020 10 09
(441) 2020 01 27
(732) SEMPIRE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Poznań (PL)
(540) (znak słowny)
(540) SEMPIRE
(510), (511) 35 reklama on-line za pośrednictwem sieci komputerowej.
(111) 334385
(220) 2019 11 07
(210) 506558
(151) 2020 10 09
(441) 2020 01 27
(732) RZYMSKOKATOLICKA PARAFIA P.W. WNIEBOWZIĘCIA
NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY W KRAKOWIE, Kraków (PL)
(540) (znak graficzny)
(540)
(540)

(591) złoty
(531) 29.01.02, 07.01.03
(510), (511) 14 breloczki do kluczy, ozdobne breloczki do kluczy wykonane z metali szlachetnych, breloczki do kluczy [ozdoby], breloczki
metalowe do kluczy, breloczki skórzane do kluczy, breloczki do kluczy powlekane metalami szlachetnymi, wisiorki do kluczy (ozdoby
lub breloczki), breloczki do kluczy jako biżuteria [ozdoby], breloczki
do kluczy z metali szlachetnych, breloczki do kluczy z metali nieszlachetnych, breloczki do kluczy z imitacji skóry, breloczki do kluczy,
nie z metalu, breloczki do kluczy [kółka] pokryte metalem szlachetnym, breloczki do kluczy wykonane z metali szlachetnych, breloczki
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do kluczy [ozdoby] z metali szlachetnych, breloczki do kluczy z kółkiem ze sztucznej skóry, breloczki do kluczy [kółka do kluczy z ozdobami lub dekoracyjnymi zawieszkami], medale, medale pamiątkowe,
medale ze złota, medale powlekane metalami szlachetnymi, medale wykonane z metali szlachetnych, akcesoria do biżuterii, artykuły
ozdobne [ozdóbki lub biżuteria] do użytku osobistego, artykuły
ozdobne [ozdoby lub biżuteria] do użytku osobistego, biżuteria będąca wyrobami z kamieni szlachetnych, biżuteria dla dzieci, biżuteria diamentowa, biżuteria damska, biżuteria platerowana metalami
szlachetnymi, biżuteria platynowa, biżuteria szlachetna, biżuteria
sztuczna, biżuteria ze złota, biżuteria ze szkła sztrasowego, biżuteria
ze szkła sztrasowego [sztuczna biżuteria], biżuteria ze stopów cyny
z ołowiem, biżuteria ze srebra wysokiej próby, biżuteria z tworzyw
sztucznych, biżuteria z metali szlachetnych, biżuteria z metali nieszlachetnych, biżuteria z kryształu, biżuteria z kości słoniowej, biżuteria
z kamieniami szlachetnymi, biżuteria z emalii komórkowej, biżuteria
z emalii cloisonne, biżuteria z diamentami, biżuteria wytworzona
z metali szlachetnych, biżuteria wytworzona z brązu, biżuteria wykonana z platerowanych metali szlachetnych, biżuteria wykonana
z metali półszlachetnych, biżuteria wykonana z metali szlachetnych,
biżuteria wykonana z metali nieszlachetnych, biżuteria w postaci
koralików, biżuteria, w tym imitacja biżuterii i biżuteria z tworzyw
sztucznych, biżuteria wykonana z hodowlanych pereł, biżuteria wykonana z kamieni półszlachetnych, biżuteria wykonana z kamieni
szlachetnych, bransoletki [biżuteria], bransolety, bransolety i zegarki
połączone, broszki [biżuteria], diademy, druciki z metali szlachetnych
[biżuteria], insygnia z metali szlachetnych, kamienie jubilerskie, kamienie szlachetne, kamienie szlachetne [klejnoty], klamry ze srebra
[biżuteria], łańcuszki na klejnoty, łańcuszki pozłacane, łańcuszki z metali szlachetnych, łańcuszki jubilerskie, krzyżyki [biżuteria], krucyfiksy
jako biżuteria, medaliony, medaliony [biżuteria], medaliony wykonane z metali szlachetnych, medaliony wykonane z metali nieszlachetnych, nakrycia głowy dla panny młodej w postaci tiar, naszyjniki, naszyjniki [biżuteria], naszyjniki [wyroby jubilerskie], naszyjniki z metali
szlachetnych, nici z metali szlachetnych [biżuteria], nici ze złota [biżuteria], ozdoby [biżuteria], ozdoby na ubrania w postaci biżuterii, ozdoby powlekane metalami szlachetnymi, ozdoby z biżuterii sztucznej,
pierścienie (ozdoby), pierścionki (wyroby jubilerskie), sygnety, wisiorki [klejnoty], wisiorki, zawieszki, wisiorki z bursztynu będące biżuterią,
wisiorki z aglomerowanego bursztynu [ambroidu] będące biżuterią,
wisiorki, wisiorki biżuteryjne, szpilki ozdobne, wyroby jubilerskie pokryte stopami metali szlachetnych, wyroby jubilerskie pokryte metalami szlachetnymi, wyroby jubilerskie wykonane z łańcuszka typu
kord, wyroby jubilerskie wykonane ze stopów metali szlachetnych,
wyroby jubilerskie wykonane z kryształu pokrywanego metalami
szlachetnymi, posągi i figurki wykonane z lub pokryte szlachetnymi
i półszlachetnymi metalami lub kamieniami i ich imitacjami, 16 materiały piśmienne, materiały piśmienne i wyposażenie edukacyjne,
drukowane materiały piśmienne, maty filcowe do kaligrafii chińskiej
[materiały piśmienne], spinacze do papieru [materiały piśmienne], nalepki, naklejki [materiały piśmienne], przebitki [materiały piśmienne],
przezrocza [materiały piśmienne], materiały drukowane, terminarze
[materiały drukowane], drukowane materiały ilustracyjne, biuletyny
[materiały drukowane], drukowane materiały dydaktyczne, drukowane materiały edukacyjne, drukowane materiały szkoleniowe, dzienniki pokładowe [materiały drukowane], rejestry okrętowe [materiały
drukowane], komunikaty prasowe [materiały drukowane], materiały
drukowane do celów instruktażowych, drukowane materiały opakowaniowe z papieru, drukowane materiały instruktażowe dotyczące
telekomunikacji, historyjki obrazkowe w gazetach [materiały drukowane], materiały drukowane w postaci próbek kolorów, skrócone
przewodniki kieszonkowe [materiały drukowane], książki, książki
religijne, książki upominkowe, książki beletrystyczne, książki edukacyjne, książki informacyjne, książki z nutami, książki do malowania,
książki do autografów, książki dla dzieci, książki z obrazkami, torby
papierowe do pakowania, torby do pakowania wykonane z biodegradowalnego papieru, 18 parasole, parasole i parasolki, torby i portfele
skórzane, portfele, torebki, portmonetki i portfele, 20 dzieła sztuki
z bambusa, dzieła sztuki z ambroidu, elementy dzielące przestrzeń
[meble], dzieła sztuki z bursztynu dzieła sztuki z drewna, wosku, gipsu lub tworzyw sztucznych, dzieła sztuki z łupiny orzecha, statuetki
z gipsu, statuetki z kości, statuetki z bursztynu, statuetki wykonane
z żywic syntetycznych, ozdobne statuetki wykonane z drewna, figurki drewniane, kościane figurki, figurki z drewna, figurki z kości, figurki
z ratanu, figurki z wosku, figurki wykonane z gipsu, figurki wykona-
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ne z żywicy drzewnej, ozdobne figurki akcji z tworzyw sztucznych,
figurki z żywicy odlewane na zimno, figurki wykonane z tworzyw
sztucznych, ozdobne figurki akcji z wosku, ozdobne figurki wykonane z drewna, ozdobne figurki akcji z drewna, figurki wykonane z pochodnych gipsu, statuetki, figurki, dzieła sztuki, ozdoby i dekoracje
wykonane z takich materiałów, jak drewno, wosk, gips lub z tworzyw
sztucznych, zawarte w tej klasie, 21 statuetki, figurki, tabliczki i dzieła sztuki wykonane z takich materiałów, jak porcelana, terakota lub
szkło, zawarte w tej klasie, 25 odzież, ornaty, koszulki piłkarskie, koszulki kolarskie, koszulki polo, koszulki bez rękawów, koszulki z nadrukami, koszulki do tenisa, koszulki dla dzieci, koszulki dla siatkarzy,
funkcjonalne koszulki termoaktywne, 28 zabawki, puzzle [zabawki],
zabawki pluszowe, zabawki wypchane, zabawki budowlane, zabawki
edukacyjne, zabawki drewniane, zabawki dmuchane, kolejki zabawki, pojazdy [zabawki], pluszowe zabawki, zabawki muzyczne, zabawki bambusowe, klocki do zabawy.

(111) 334386
(220) 2019 11 07
(210) 506559
(151) 2020 10 09
(441) 2020 01 27
(732)	GRUPA TOPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	NEO TOOLS
(540)

(591) pomarańczowy, srebrny, biały, czarny, ciemnoszary
(531) 25.07.08, 26.04.02, 26.04.18, 27.05.01, 27.05.03, 27.05.05, 29.01.15
(510), (511) 7 rozpylacze do farby, rozpylacze elektryczne, elektryczne
mopy parowe, elektryczne narzędzia do czyszczenia okien zawierające
szczotki, elektryczne odkurzacze ręczne, elektryczne trzepaczki dywanów, elektryczne urządzenia do mycia okien, maszyny do mycia szyb
okien, maszyny do nanoszenia cienkiej warstwy farby, odkurzacze bezprzewodowe, odkurzacze elektryczne ręczne z komorami jednorazowego użytku, urządzenia do czyszczenia parą, przeznaczone do użytku domowego, zamiatarki elektryczne, odkurzacze roboty, wentylatory
elektryczne do odkurzaczy, wentylatory będące częściami maszyn,
odpowietrzacze [odgazowywacze] wody zasilającej, myjki ciśnieniowe
do mycia szyb, 9 czujniki, czujniki temperatury, czujniki zanieczyszczenia, czujniki pomiarowe, czujniki ciepła [termostaty], elektroniczne
czujniki pomiarowe, czujniki i detektory, czujniki temperatury powietrza, elektromagnetyczne czujniki pomiarowe, czujniki jakości powietrza, zdalne czujniki temperatury, czujniki do przyrządów pomiarowych, czujniki wykrywające otwieranie i zamykanie okien, czujniki
wykrywające otwieranie i zamykanie drzwi, czujniki, detektory i instrumenty monitorujące, przyrządy do pomiaru zanieczyszczenia powietrza, 11 urządzenia do wentylacji, instalacje do wentylacji, wentylatory
do systemów wentylacji, przenośne urządzenia do wentylacji, wiatraki
napędzane silnikiem do wentylacji, dmuchawy do wentylacji zasilane
elektrycznie, wentylatory turbinowe [aparatura do wentylacji], filtry
do użycia z urządzeniami do wentylacji, instalacje i urządzenia
do ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji i oczyszczania powietrza, filtry
do klimatyzacji, wentylatory do klimatyzacji, okienne urządzenia
do klimatyzacji, filtry elektryczne do klimatyzacji, przenośne urządzenia do klimatyzacji, wentylatory z silnikiem do klimatyzacji, nawilżacze
powietrza [do celów domowych], nawilżacze, elektryczne nawilżacze,
nawilżacze przemysłowe, nawilżacze powietrza, nawilżacze do pomieszczeń [urządzenia], wentylatory pokojowe, wentylatory sufitowe,
wentylatory elektryczne, wentylatory stołowe, przenośne wentylatory
elektryczne, elektryczne wentylatory okienne, wentylatory stosowane
w klimatyzatorach, wentylatory do wymienników ciepła, wentylatory
[części instalacji klimatyzacyjnych], wentylatory ze sprężonym powietrzem, wentylatory do użytku handlowego, wentylatory do użytku
przemysłowego, wentylatory do użytku domowego, wentylatory elektryczne będące elementami domowych instalacji wentylacyjnych,
wentylatory elektryczne będące elementami domowych instalacji klimatyzacyjnych, nawilżacze do grzejników centralnego ogrzewania,
elektryczne nawilżacze do użytku domowego, nawilżacze powietrza

[inne niż do celów medycznych], nawilżacze powietrza [zbiorniki wody
do grzejników centralnego ogrzewania], osuszacze powietrza, ogrzewacze powietrza, podgrzewacze powietrza, sterylizatory powietrza,
filtry powietrza, oczyszczacze powietrza, induktory powietrza [klimatyzatory], domowe oczyszczacze powietrza, dmuchawy zimnego powietrza, dmuchawy gorącego powietrza, elektrostatyczne filtry powietrza, generatory strumienia powietrza, elektryczne oczyszczacze
powietrza, filtry do oczyszczania powietrza, urządzenia do sterylizacji
powietrza, instalacje do uzdatniania powietrza, urządzenia do cyrkulacji powietrza, urządzenia do odświeżania powietrza, aparatura do podgrzewania powietrza, separatory do oczyszczania powietrza, urządzenia do uzdatniania powietrza, jonizatory do oczyszczania powietrza,
instalacje do filtrowania powietrza, urządzenia do chłodzenia powietrza, urządzenia do oczyszczania powietrza, systemy dozujące odświeżacze powietrza, oczyszczacze powietrza do samochodów, filtry
do oczyszczaczy powietrza, filtry powietrza [części maszyn lub instalacji do oczyszczania powietrza], oczyszczacze powietrza [do użytku domowego], przemysłowe urządzenia do oczyszczania powietrza, cyklony [urządzenia do oczyszczania powietrza], lampy bakteriobójcze
do oczyszczania powietrza, filtry powietrza do urządzeń klimatyzacyjnych, pistolety jonizujące do oczyszczania powietrza, filtry powietrza
do celów przemysłowych, filtry powietrza do użytku domowego, sterylizatory powietrza do użytku domowego, aparatura i maszyny
do oczyszczania powietrza, urządzenia do odzyskiwania ciepła z powietrza, instalacje i urządzenia do uzdatniania powietrza, urządzenia
jonizujące do oczyszczania powietrza lub wody, jonizatory wody, filtry
do wody, sterylizatory do wody, obiegowe ogrzewacze wody, urządzenia do uzdatniania wody, urządzenia do odkażania wody, urządzenia
do odwapniania wody, filtry do uzdatniania wody, filtry do oczyszczania wody, ręczne urządzenia przenośne do oczyszczania wody, dzbanki do filtrowania wody, obudowy filtrów do oczyszczania wody, filtry
do wody do użytku przemysłowego, domowe filtry do wody z kranu,
klimatyzatory, elektryczne klimatyzatory, klimatyzatory pokojowe,
przenośne klimatyzatory, klimatyzatory montowane przy oknach
[do celów przemysłowych], 37 naprawa urządzeń do wentylacji, naprawa i konserwacja urządzeń do wentylacji, naprawa i konserwacja urządzeń do klimatyzacji, udzielanie informacji związanych z naprawą lub
konserwacją urządzeń do klimatyzacji, naprawa filtrów powietrza, naprawa urządzeń do filtrowania powietrza, naprawy i prace konserwacyjne związane z następującymi produktami: wentylatory będące częściami maszyn, naprawy i prace konserwacyjne związane z następującymi produktami: odpowietrzacze [odgazowywacze] wody zasilającej, naprawy i prace konserwacyjne związane z następującymi produktami: analizatory powietrza, naprawy i prace konserwacyjne związane z następującymi produktami: czujniki temperatury powietrza,
naprawy i prace konserwacyjne związane z następującymi produktami: czujniki jakości powietrza, naprawy i prace konserwacyjne związane z następującymi produktami: przyrządy do pomiaru zanieczyszczenia powietrza, naprawy i prace konserwacyjne związane z następującymi produktami: wentylatory pokojowe, naprawy i prace konserwacyjne związane z następującymi produktami: wentylatory sufitowe, naprawy i prace konserwacyjne związane z następującymi produktami: wentylatory elektryczne, naprawy i prace konserwacyjne
związane z następującymi produktami: wentylatory stołowe, naprawy
i prace konserwacyjne związane z następującymi produktami: wentylatory do klimatyzacji, naprawy i prace konserwacyjne związane z następującymi produktami: przenośne wentylatory elektryczne, naprawy i prace konserwacyjne związane z następującymi produktami:
wentylatory do systemów wentylacji, naprawy i prace konserwacyjne
związane z następującymi produktami: elektryczne wentylatory okienne, naprawy i prace konserwacyjne związane z następującymi produktami: wentylatory stosowane w klimatyzatorach, naprawy i prace konserwacyjne związane z następującymi produktami: wentylatory
do wymienników ciepła, naprawy i prace konserwacyjne związane
z następującymi produktami: wentylatory [części instalacji klimatyzacyjnych], naprawy i prace konserwacyjne związane z następującymi
produktami: wentylatory ze sprężonym powietrzem, naprawy i prace
konserwacyjne związane z następującymi produktami: wentylatory
do użytku handlowego, naprawy i prace konserwacyjne związane
z następującymi produktami: wentylatory do użytku przemysłowego,
naprawy i prace konserwacyjne związane z następującymi produktami: wentylatory do użytku domowego, naprawy i prace konserwacyjne związane z następującymi produktami: wentylatory elektryczne
będące elementami domowych instalacji wentylacyjnych, naprawy
i prace konserwacyjne związane z następującymi produktami: wenty-
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latory elektryczne będące elementami domowych instalacji klimatyzacyjnych, naprawy i prace konserwacyjne związane z następującymi
produktami: nawilżacze, naprawy i prace konserwacyjne związane
z następującymi produktami: elektryczne nawilżacze, naprawy i prace
konserwacyjne związane z następującymi produktami: nawilżacze
przemysłowe, naprawy i prace konserwacyjne związane z następującymi produktami: nawilżacze powietrza, naprawy i prace konserwacyjne związane z następującymi produktami: nawilżacze do pomieszczeń
[urządzenia], naprawy i prace konserwacyjne związane z następującymi produktami: nawilżacze powietrza [do celów domowych], naprawy
i prace konserwacyjne związane z następującymi produktami: nawilżacze do grzejników centralnego ogrzewania, naprawy i prace konserwacyjne związane z następującymi produktami: elektryczne nawilżacze
do użytku domowego, naprawy i prace konserwacyjne związane z następującymi produktami: nawilżacze powietrza [inne niż do celów medycznych], naprawy i prace konserwacyjne związane z następującymi
produktami: nawilżacze powietrza [zbiorniki wody do grzejników centralnego ogrzewania], naprawy i prace konserwacyjne związane z następującymi produktami: osuszacze powietrza, naprawy i prace konserwacyjne związane z następującymi produktami: ogrzewacze
powietrza, naprawy i prace konserwacyjne związane z następującymi
produktami: podgrzewacze powietrza, naprawy i prace konserwacyjne związane z następującymi produktami: sterylizatory powietrza, naprawy i prace konserwacyjne związane z następującymi produktami:
filtry powietrza, naprawy i prace konserwacyjne związane z następującymi produktami: oczyszczacze powietrza, naprawy i prace konserwacyjne związane z następującymi produktami: induktory powietrza [klimatyzatory], naprawy i prace konserwacyjne związane z następującymi
produktami: domowe oczyszczacze powietrza, naprawy i prace konserwacyjne związane z następującymi produktami: dmuchawy zimnego powietrza, naprawy i prace konserwacyjne związane z następującymi produktami: dmuchawy gorącego powietrza, naprawy i prace
konserwacyjne związane z następującymi produktami: elektrostatyczne filtry powietrza, naprawy i prace konserwacyjne związane z następującymi produktami: urządzenia do sterylizacji powietrza, naprawy
i prace konserwacyjne związane z następującymi produktami: generatory strumienia powietrza, naprawy i prace konserwacyjne związane
z następującymi produktami: elektryczne oczyszczacze powietrza, naprawy i prace konserwacyjne związane z następującymi produktami:
filtry do oczyszczania powietrza, naprawy i prace konserwacyjne związane z następującymi produktami: instalacje do uzdatniania powietrza, naprawy i prace konserwacyjne związane z następującymi produktami: urządzenia do cyrkulacji powietrza, naprawy i prace
konserwacyjne związane z następującymi produktami: urządzenia
do odświeżania powietrza, naprawy i prace konserwacyjne związane
z następującymi produktami: aparatura do podgrzewania powietrza,
naprawy i prace konserwacyjne związane z następującymi produktami: separatory do oczyszczania powietrza, naprawy i prace konserwacyjne związane z następującymi produktami: urządzenia do uzdatniania powietrza, naprawy i prace konserwacyjne związane z następującymi produktami: jonizatory do oczyszczania powietrza, naprawy i prace konserwacyjne związane z następującymi produktami: instalacje do filtrowania powietrza, naprawy i prace konserwacyjne związane z następującymi produktami: urządzenia do chłodzenia
powietrza, naprawy i prace konserwacyjne związane z następującymi
produktami: urządzenia do oczyszczania powietrza, naprawy i prace
konserwacyjne związane z następującymi produktami: systemy dozujące odświeżacze powietrza, naprawy i prace konserwacyjne związane
z następującymi produktami: oczyszczacze powietrza do samochodów, naprawy i prace konserwacyjne związane z następującymi produktami: filtry do oczyszczaczy powietrza, naprawy i prace konserwacyjne związane z następującymi produktami: filtry powietrza [części
maszyn lub instalacji do oczyszczania powietrza], naprawy i prace konserwacyjne związane z następującymi produktami: oczyszczacze powietrza [do użytku domowego], naprawy i prace konserwacyjne związane z następującymi produktami: przemysłowe urządzenia
do oczyszczania powietrza, naprawy i prace konserwacyjne związane
z następującymi produktami: cyklony [urządzenia do oczyszczania powietrza], naprawy i prace konserwacyjne związane z następującymi
produktami: lampy bakteriobójcze do oczyszczania powietrza, naprawy i prace konserwacyjne związane z następującymi produktami: filtry
powietrza do urządzeń klimatyzacyjnych, naprawy i prace konserwacyjne związane z następującymi produktami: pistolety jonizujące
do oczyszczania powietrza, naprawy i prace konserwacyjne związane
z następującymi produktami: filtry powietrza do celów przemysło-
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wych, naprawy i prace konserwacyjne związane z następującymi produktami: filtry powietrza do użytku domowego, naprawy i prace konserwacyjne związane z następującymi produktami: sterylizatory
powietrza do użytku domowego, naprawy i prace konserwacyjne
związane z następującymi produktami: aparatura i maszyny do oczyszczania powietrza, naprawy i prace konserwacyjne związane z następującymi produktami: urządzenia do odzyskiwania ciepła z powietrza,
naprawy i prace konserwacyjne związane z następującymi produktami: filtry do wody, naprawy i prace konserwacyjne związane z następującymi produktami: instalacje i urządzenia do uzdatniania powietrza,
naprawy i prace konserwacyjne związane z następującymi produktami: urządzenia jonizujące do oczyszczania powietrza lub wody, naprawy i prace konserwacyjne związane z następującymi produktami: jonizatory wody, naprawy i prace konserwacyjne związane z następującymi
produktami: sterylizatory do wody, naprawy i prace konserwacyjne
związane z następującymi produktami: obiegowe ogrzewacze wody,
naprawy i prace konserwacyjne związane z następującymi produktami: urządzenia do uzdatniania wody, naprawy i prace konserwacyjne
związane z następującymi produktami: urządzenia do odkażania
wody, naprawy i prace konserwacyjne związane z następującymi produktami: urządzenia do odwapniania wody, naprawy i prace konserwacyjne związane z następującymi produktami: filtry do uzdatniania
wody, naprawy i prace konserwacyjne związane z następującymi produktami: filtry do oczyszczania wody, naprawy i prace konserwacyjne
związane z następującymi produktami: dzbanki do filtrowania wody,
naprawy i prace konserwacyjne związane z następującymi produktami: obudowy filtrów do oczyszczania wody, naprawy i prace konserwacyjne związane z następującymi produktami: filtry do wody do użytku
przemysłowego, naprawy i prace konserwacyjne związane z następującymi produktami: ręczne urządzenia przenośne do oczyszczania
wody, naprawy i prace konserwacyjne związane z następującymi produktami: domowe filtry do wody z kranu, naprawy i prace konserwacyjne związane z następującymi produktami: klimatyzatory, naprawy
i prace konserwacyjne związane z następującymi produktami: elektryczne klimatyzatory, naprawy i prace konserwacyjne związane z następującymi produktami: klimatyzatory pokojowe, naprawy i prace
konserwacyjne związane z następującymi produktami: przenośne klimatyzatory, naprawy i prace konserwacyjne związane z następującymi
produktami: klimatyzatory montowane przy oknach [do celów przemysłowych], 40 wynajem wentylatorów, klimatyzatorów, nawilżaczy,
elektrycznych wentylatorów chłodzących, wypożyczanie filtrów
do wody, wypożyczanie filtrów powietrza.

(111) 334387
(220) 2019 11 08
(210) 506560
(151) 2020 10 09
(441) 2020 03 09
(732) POLITECHNIKA GDAŃSKA, Gdańsk (PL)
(540) (znak słowny)
(540) CyberŁóżko
(510), (511) 9 terminale komunikacyjne, 10 łóżka szpitalne skonstruowane do celów medycznych, 42 medyczne badania naukowe.
(111) 334388
(220) 2019 11 08
(210) 506574
(151) 2020 10 09
(441) 2020 02 03
(732)	NOWAKOWSKA ELEONORA SELWINA PRZEDSIĘBIORSTWO
TURYSTYCZNO USŁUGOWE RYDZEWO, Rydzewo (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BIAŁY ŁABĘDŹ
(540)

(591) czarny, biały, złoty
(531) 03.07.06, 03.07.16, 26.01.04, 26.01.15, 26.01.18, 26.05.01,
26.05.09, 26.05.15, 26.05.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 32 piwo, napoje bezalkoholowe.

178

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO	Nr 6/2021

(111) 334389
(220) 2019 11 08
(210) 506577
(151) 2020 10 12
(441) 2020 01 07
(732) JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA,
Kostrzyn (PL)
(540) (znak słowny)
(540)	NIUQI
(510), (511) 3 kosmetyki do makijażu, kosmetyki kolorowe, kremy,
kremy BB, preparaty do pielęgnacji skóry, oczu i paznokci, balsamy
do ciała, kosmetyki do włosów, lakiery do paznokci, zmywacze lakieru do paznokci, kremy do twarzy, maseczki do twarzy, maseczki
do ciała, płyny oczyszczające, żele oczyszczające, środki do demakijażu, toniki do skóry, peelingi złuszczające do twarzy, chusteczki
nasączane preparatami kosmetycznymi, dezodoranty, mydła, szampony, odżywki do włosów, suche szampony, żele pod prysznic, perfumy, mgiełki do ciała.
(111) 334390
(220) 2019 11 08
(210) 506579
(151) 2020 10 13
(441) 2020 01 13
(732) WIENERBERGER CERAMIKA BUDOWLANA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) VARIA
(510), (511) 19 cegły, konstrukcyjne elementy niemetalowe dla budownictwa, cegły elewacyjne, cegły klinkierowe, dachówki ceramiczne, 35 usługi sprzedaży hurtowej, detalicznej, on-line, cegieł,
cegieł elewacyjnych, konstrukcyjnych elementów niemetalowych
dla budownictwa, cegieł klinkierowych, dachówek ceramicznych,
usługi doradztwa specjalistycznego i marketingowego oraz promocji na rzecz osób trzecich w sprawach działalności gospodarczej dotyczącej branży budowlanej.
(111) 334391
(220) 2019 11 08
(210) 506581
(151) 2020 10 09
(441) 2019 12 23
(732) KOT BASTKOWSKI MARCIN, Iława (PL)
(540) (znak słowny)
(540) WAMA Film Festival
(510), (511) 41 organizowanie, zarządzanie i prowadzenie festiwali
filmowych, usługi produkcji filmowych, dostarczanie informacji on-line w zakresie filmów i imprez filmowych, organizowanie i prowadzenie konkursów związanych z przemysłem filmowym, planowanie i prowadzenie pokazów filmowych, planowanie i prowadzenie
imprez rozrywkowych i kulturalnych, wystaw, konferencji i dyskusji
panelowych w dziedzinach sztuki, literatury, muzyki i kina, organizowanie konferencji, seminariów, warsztatów i wykładów dotyczących
filmów, produkcja i dystrybucja filmów i programów telewizyjnych,
usługi programów telewizyjnych w związku z pokazami filmowymi,
produkcja programów telewizyjnych prezentujących filmy niezależnych twórców, dostarczanie filmów i programów telewizyjnych
za pośrednictwem usługi wideo na żądanie, usługi związane z produkcją i dystrybucją filmów, organizowanie i prowadzenie imprez filmowych, usługi edukacyjne związane z filmem, usługi biblioteczne
i archiwalne dotyczące filmów, dostarczanie informacji dotyczących
filmów i rozrywki, prowadzenie i organizowanie ceremonii wręczania
nagród związanych z filmem, pokazy filmów kinowych, prezentacja
filmów, rozrywka filmowa, usługi rozrywkowe w postaci filmów, udostępnianie filmów nie do pobrania, sporządzanie napisów do filmów,
świadczenie usług rozrywkowych poprzez filmy kinowe, udostępnianie filmów on-line nie do pobrania, usługi informacyjne dotyczące
harmonogramu wyświetlania filmów, doradztwo w zakresie produkcji filmów i muzyki, produkcja filmów na płytach DVD i CD-ROM,
udostępnianie rozrywki w postaci klipów filmowych za pomocą Internetu, udostępnianie filmów i programów telewizyjnych nie do pobrania za pośrednictwem płatnej telewizji, udostępnianie obiektów
i sprzętu do pokazywania filmów, szkolenia edukacyjne, szkolenia
w zakresie sztuk wizualnych, publikacja książek i/lub czasopism.
(111) 334392
(220) 2019 11 08
(210) 506583
(151) 2020 10 09
(441) 2019 12 23
(732) JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA,
Kostrzyn (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MARINERO SZYBKA RYBKA

(540)

(591) grantowy, biały
(531) 03.09.01, 25.01.19, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 29 ryby, owoce morza i mięczaki, pasty rybne i z owoców
morza, konserwy rybne, dania na bazie ryb lub z dodatkiem ryb, ryby
mrożone, gotowane mrożone ryby, filety rybne, ryby w puszkach,
ryby w oliwie z oliwek, produkty z przetworzonej ryby do spożycia
przez ludzi, kotlety rybne, paluszki rybne.
(111) 334393
(220) 2019 11 08
(151) 2020 10 12
(441) 2020 01 07
(732) FENIKS FINANSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) feniksfinanse
(540)

(210) 506584

(591) czarny, pomarańczowy, czerwony, biały
(531) 29.01.14, 27.05.01, 26.07.25, 03.07.24
(510), (511) 36 doradztwo w sprawach finansowych, doradztwo
w sprawach ubezpieczeniowych, analizy finansowe, ubezpieczenia
(doradztwo w sprawach-), pośrednictwo w zakresie kredytów hipotecznych, doradztwo kredytowe, doradztwo dotyczące kredytów.
(111) 334394
(220) 2019 11 13
(210) 506585
(151) 2020 10 09
(441) 2020 02 10
(732) WNUK BOGDAN FIRMA HANDLOWA HAWANA TABACCO,
Kamienna Góra (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Złoty Liść
(540)

(591) złoty, czarny
(531) 05.03.11, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 16 albumy, atlasy, mapy, fotografie, rysunki, plakiety,
blankiety, druki, broszury, katalogi, książki, podręczniki, prospekty,
czasopisma, gazety, kalendarze, 34 gilzy papierosowe, bloczki bibułki papierosowej, bibułki papierosowe, papierosy, bloczki bibułki
do papierosów, filtry do papierosów, kieszonkowe przyrządy do skręcania papierosów, ustniki do papierosów, zbiorniki na gaz do zapalniczek, gilotynki do cygar, papier higroskopijny do fajek, zapalniczki
do palaczy tytoniu, papierosy elektroniczne, papierosy zawierające
substytuty tytoniu, papierośnice, pojemniki na zapałki, popielniczki
dla palaczy, spluwaczki dla żujących tytoń, tabaka, tabakierki, tytoń,
pojemniki na tytoń, ustniki do cygar, ustniki do cygarniczek, ustniki
papierosów, woreczki na tytoń, zapalniczki dla palaczy tytoniu, zapałki, tytoń do żucia, cygara, gilotynki do cygara, cygaretki, cygarnice, cygarniczki, ustniki do cygarniczki, fajki, przybory do czyszczenia
fajki, 35 prowadzenie usług w zakresie: agencji importowo-eksporto-
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wych, agencji informacji handlowej, badania rynku, dystrybucji materiałów reklamowych-próbek, druków, prospektów i broszur, organizowania wystaw w celach handlowych lub reklamowych, pokazów
towarów, reklamy za pośrednictwem sieci komputerowej, reklamy
prasowej, radiowej i telewizyjnej, promocji sprzedaży dla osób trzecich, organizowania targów w celach handlowych lub reklamowych,
wyselekcjonowanie z myślą o osobach trzecich produktów z zakresu
wyrobów i produktów tytoniowych, oprzyrządowania i przyborów
do palenia a także produktów spożywczych jak herbaty, kawy, kakao
i przypraw (bez uwzględnienia transportu) tak, by umożliwić konsumentom obejrzenie i dokonanie zakupu w dobrych warunkach.

(111) 334395
(220) 2019 11 08
(210) 506586
(151) 2020 10 13
(441) 2020 01 13
(732) CCC.EU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Polkowice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	EVEREST OUTDOOR PERFORMANCE
(540)

(591) biały, niebieski
(531) 29.01.12, 27.05.01
(510), (511) 18 walizki, torby podróżne, torby, portfele i inne artykuły służące do przenoszenia, parasolki, parasole, laski, kijki marszowe
i trekkingowe, torebki, aktówki, teczki, zestawy podróżne, zestawy
podróżne (wyroby skórzane), torby sportowe, etui, futerały na dokumenty, etui na klucze, portmonetki, plecaki, plecaki sportowe, plecaki turystyczne, plecaki dla alpinistów, worki, sakiewki, kosmetyczki,
skóra i imitacje skóry, wyroby ze skóry i imitacji skóry: walizki, torby
podróżne, torby, portfele i inne artykuły służące do przenoszenia,
torebki, aktówki, teczki, torby sportowe, portmonetki, etui i futerały na dokumenty, etui na klucze, plecaki, plecaki sportowe, plecaki
turystyczne, plecaki dla alpinistów, worki, sakiewki, kosmetyczki, paski [inne niż odzież], skóry zwierzęce, 25 obuwie, obuwie sportowe,
obuwie dziecięce, odzież, nakrycia głowy, paski.
(111) 334396
(220) 2019 11 08
(210) 506568
(151) 2020 10 12
(441) 2019 12 23
(732) JAMRÓZ PAWEŁ WYROBY WĘGLOWE PRESTIGE, Bytom (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	EKOGROSZEK CLASSIC 25
(540)

179

węgiel kamienny, węgiel brunatny, węgiel drzewny, brykiety węgla,
koks, 35 sprzedaż hurtowa, detaliczna oraz za pośrednictwem Internetu: węgla kamiennego, węgla brunatnego, węgla drzewnego,
brykietów i paliw kopalnych oraz ich pochodnych, usługi w zakresie
reklamy, promocji, marketingu i zarządzania, usługi handlowe polegająca na kojarzeniu kontrahentów, pośrednictwo handlowe, promocja sprzedaży dla osób trzecich, zarządzanie sprzedażą w zakresie
węgla, brykietów i paliw kopalnych.

(111) 334397
(220) 2019 11 08
(210) 506569
(151) 2020 10 12
(441) 2019 12 23
(732) JAMRÓZ PAWEŁ WYROBY WĘGLOWE PRESTIGE, Bytom (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	EKOGROSZEK PREMIUM 28
(540)

(591) czerwony, biały, czarny
(531) 06.19.17, 29.01.13, 27.05.01, 26.04.02, 18.01.16
(510), (511) 4 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, węgiel brunatny, węgiel drzewny, brykiety węgla,
koks, 35 sprzedaż hurtowa, detaliczna oraz za pośrednictwem Internetu: węgla kamiennego, węgla brunatnego, węgla drzewnego,
brykietów i paliw kopalnych oraz ich pochodnych, usługi w zakresie
reklamy, promocji, marketingu i zarządzania, usługi handlowe polegająca na kojarzeniu kontrahentów, pośrednictwo handlowe, promocja sprzedaży dla osób trzecich, zarządzanie sprzedażą w zakresie
węgla, brykietów i paliw kopalnych.
(111) 334398
(220) 2019 11 08
(151) 2020 10 12
(441) 2019 12 23
(732) SZWIEC JÓZEF, Wola Radłowska (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Witospol TARNÓW 1992
(540)

(210) 506571

(591) czarny, czerwony, biały
(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.11.01
(510), (511) 35 usługi sprzedaży hurtowej w związku z paliwami, usługi sprzedaży detalicznej w związku z paliwami, 39 organizowanie
transportu paliw.

(531) 06.19.17, 18.01.11, 26.04.01, 26.04.02, 27.05.01
(510), (511) 4 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,

(111) 334399
(220) 2019 11 08
(210) 506587
(151) 2020 10 09
(441) 2020 02 03
(732)	NOWAKOWSKA ELEONORA SELWINA PRZEDSIĘBIORSTWO
TURYSTYCZNO USŁUGOWE RYDZEWO, Rydzewo (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CZARNY ŁABĘDŹ
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(540)

(591) czarny, biały, złoty
(531) 03.07.06, 03.07.16, 26.01.04, 26.01.15, 26.01.18, 26.05.01,
26.05.09, 26.05.15, 26.05.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 32 piwo, napoje bezalkoholowe.
(111) 334400
(220) 2019 11 11
(210) 506625
(151) 2020 10 09
(441) 2020 01 27
(732) PTASIEWICZ TOMASZ PEXET, STAROWIEJSKA,
Ciechanów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) STAROWIEJSKA
(540)

(531) 27.05.01, 06.07.08
(510), (511) 29 mięso, wędliny, wyroby garmażeryjne z mięsa, konserwy, buliony, koncentraty sosów, pasztety, sałatki, pasty, przetwory
mięsno-warzywne, mrożonki mięsno-warzywne, mięsne i mięsno-warzywne półprodukty do sporządzania żywności, zupy i wywary,
oleje i tłuszcze jadalne, nabiał i substytuty nabiału, przetworzone
owoce, warzywa i grzyby, wyroby ziemniaczane i ziemniaczano-mięsne, dania gotowe: warzywne, mięsne, rybne, jajeczne, 30 produkty mączne i piekarnicze, w tym z zawartością mięsa, zamrożone
surowe produkty mączne, w tym z zawartością mięsa i mieszanek
mięsno-warzywnych, pierogi, ravioli, tortille, kluski, knedle, naleśniki, kanapki, pizze, wypieki, wyroby piekarnicze i cukiernicze, chleb,
ciasta, ciastka, dania gotowe z ryżu, 35 usługi w zakresie administrowania sklepami detalicznymi, hurtowniami, sklepami internetowymi,
sprzedaż wysyłkowa i sprzedaż: produktów spożywczych, wędliniarskich, mięsa, wyrobów piekarniczych i cukierniczych, żywności dla
niemowląt, żywności ekologicznej, dietetycznej do celów leczniczych, karmy dla zwierząt, usługi handlu detalicznego i hurtowego
związane ze sprzedażą subskrybowanych pudełek zawierających
żywność, usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne.
(111) 334401
(220) 2019 11 09
(210) 506626
(151) 2020 10 09
(441) 2019 12 23
(732) PEREIRA ANDREA SCARANTINO ŻANETA, Warszawa (PL);
SCARANTINO ANDREA GIOVANNI, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) MAMMA MARIETTA
(510), (511) 43 bary, restauracje: pizzerie, catering, catering obejmujący żywność i napoje dla instytucji, dostarczanie żywności
i napojów za pośrednictwem furgonetek, kawiarnie, oferowanie
żywności i napojów w restauracjach i barach, usługi cateringnu zewnętrznego, usługi ogródków piwnych, usługi w zakresie żywności
i napojów na wynos. 		
(551) wspólne prawo ochronne
(111) 334402
(220) 2019 11 10
(210) 506628
(151) 2020 10 12
(441) 2020 04 20
(732) LA-LE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) La Le

(540)

(531) 26.01.03, 26.01.18, 27.05.01
(510), (511) 3 kosmetyki i środki kosmetyczne do mycia oraz pielęgnacji
ciała, twarzy i włosów, w tym kosmetyki i środki kosmetyczne ze składników naturalnych oraz wegańskie, kremy do ciała, kremy do twarzy,
masła i pasty do ciała i do twarzy, kosmetyki do mycia i pielęgnacji włosów, szampony, mydła, płyny do mycia, dezodoranty, maseczki kosmetyczne, kosmetyki perfumowane, mleczka i olejki do celów kosmetycznych, serum i hydrolaty do celów kosmetycznych, środki do czyszczenia
i pielęgnacji zębów, perfumy i wody toaletowe kosmetyki upiększające,
kosmetyki do makijażu, w tym ze składników naturalnych oraz wegańskie, kosmetyki do zmywania makijażu, oczyszczania skóry twarzy,
środki czyszczące i piorące, w tym ze składników naturalnych, 5 lecznicze środki higieniczne i kosmetyczne do leczenia i pielęgnacji skóry
ciała i twarzy a także rąk, paznokci i włosów, kremy, balsamy, emulsje,
żele, lotiony o charakterze leczniczym, zwłaszcza przeznaczone do skóry osób poddawanych terapii onkologicznej, radioterapii i chemioterapii oraz do leczenia i pielęgnacji blizn i poparzeń.
(111) 334403
(220) 2019 11 10
(210) 506629
(151) 2020 10 12
(441) 2020 04 20
(732) LA-LE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Kraków (PL)
(540) (znak słowny)
(540) LA-LE
(510), (511) 3 kosmetyki i środki kosmetyczne do mycia oraz pielęgnacji
ciała, twarzy i włosów, w tym kosmetyki i środki kosmetyczne ze składników naturalnych oraz wegańskie, kremy do ciała, kremy do twarzy,
masła i pasty do ciała i do twarzy, kosmetyki do mycia i pielęgnacji włosów, szampony, mydła, płyny do mycia, dezodoranty, maseczki kosmetyczne, kosmetyki perfumowane, mleczka i olejki do celów kosmetycznych, serum i hydrolaty do celów kosmetycznych, środki do czyszczenia
i pielęgnacji zębów, perfumy i wody toaletowe kosmetyki upiększające,
kosmetyki do makijażu, w tym ze składników naturalnych oraz wegańskie, kosmetyki do zmywania makijażu, oczyszczania skóry twarzy,
środki czyszczące i piorące, w tym ze składników naturalnych, 5 lecznicze środki higieniczne i kosmetyczne do leczenia i pielęgnacji skóry
ciała i twarzy a także rąk, paznokci i włosów, kremy, balsamy, emulsje,
żele, lotiony o charakterze leczniczym, zwłaszcza przeznaczone do skóry osób poddawanych terapii onkologicznej, radioterapii i chemioterapii oraz do leczenia i pielęgnacji blizn i poparzeń.
(111) 334404
(220) 2019 11 12
(210) 506631
(151) 2020 10 09
(441) 2020 02 03
(732) MOREX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Gdynia (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MOREX
(540)

(591) granatowy, biały, złoty
(531) 03.09.01, 26.04.15, 26.04.22, 27.05.01, 27.05.02, 29.01.13
(510), (511) 29 ryby mrożone i świeże.
(111) 334405
(220) 2019 11 12
(210) 506632
(151) 2020 10 12
(441) 2020 03 09
(732) DOM DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
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(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DOM DEVELOPMENT KREDYTY
(540)

181

(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	ELLMAN
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, 35 reklama, zarządzanie przedsiębiorstwem, administrowanie przedsiębiorstwem, czynności biurowe, 40 obróbka materiałów.
(591) biały, czerwony, pomarańczowy, żółty
(531) 27.05.01, 29.01.14, 26.13.99
(510), (511) 36 usługi bankowe i finansowe, pośrednictwo w usługach finansowych, usługi pośrednictwa w zakresie organizowania
finansowania przez inne instytucje finansowe, organizowanie finansowania zakupu nieruchomości, zapewnianie finansowania, doradztwo i analiza finansowa, usługi w zakresie doradztwa kredytowego,
doradztwo związane z kredytami hipotecznymi na nieruchomości
mieszkaniowe, doradztwo finansowe i usługi konsultingu finansowego, udzielanie informacji dotyczących kredytów hipotecznych,
udzielanie informacji dotyczących usług finansowych, usługi informacji i doradztwa finansowego.
(111) 334406
(220) 2019 11 12
(210) 506633
(151) 2020 10 09
(441) 2019 12 23
(732) POKRYWKA ADAM, Bojanowo (PL)
(540) (znak słowny)
(540)	NORMOTECH
(510), (511) 1 tlen (O), wodór (H), dwutlenek węgla, 40 uzdatnianie
i oczyszczanie powietrza i wody.
(111) 334407
(220) 2019 11 12
(151) 2020 10 13
(441) 2020 01 13
(732) JT International SA, Genewa (CH)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LD SUPERLINE Liggett Ducat
(540)

(210) 506635

(531) 01.05.12, 01.15.23, 27.05.01
(510), (511) 34 tytoń zarówno przetworzony jak i nieprzetworzony,
tytoń do palenia, tytoń fajkowy, tytoń do skręcania papierosów, tytoń do żucia, mieszanki tytoniowe typu snus, papierosy, papierosy
elektroniczne, cygara, cygaretki, tabaka, artykuły dla palaczy ujęte
w klasie 34, bibułki papierosowe, tutki papierosowe i zapałki.
(111) 334408
(220) 2019 11 12
(151) 2020 10 09
(441) 2019 12 23
(732)	ELLSTONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Częstochowa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	ELLSTONE
(540)

(210) 506638

(531) 27.05.01
(510), (511) 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, 40 obróbka materiałów.
(111) 334409
(220) 2019 11 12
(151) 2020 10 09
(441) 2019 12 23
(732)	ELLSTONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Częstochowa (PL)

(210) 506640

(111) 334410
(220) 2019 11 12
(210) 506645
(151) 2020 10 12
(441) 2020 01 07
(732) SOBIANEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Parczew (PL)
(540) (znak słowny)
(540) PATRIOT CLASSIC
(510), (511) 4 węgiel i produkty węglowe węgiel kamienny, węgiel brunatny, antracyt, węgiel drzewny, mieszaniny węgla z biokomponentami
i biomasą, miał węglowy, paliwa na bazie miału węglowego, pył węglowy jako paliwo, koks, paliwa mineralne, paliwa w formie brykietów, pelletów, granulek, brykiety: węgla kamiennego, węgla brunatnego, węgla
drzewnego, torfu, brykiety paliwowe, pellet węglowy, pellet drzewny,
ekogroszek, groszek, kostka, orzech, ekologiczne paliwa węglowe, paliwa zgazowane i ich mieszanki, mieszaniny węgla z biomasą, mieszaniny
węgla z odpadami, 35 sprzedaż hurtowa, detaliczna oraz za pośrednictwem Internetu węgla i produktów węglowych, a zwłaszcza węgla
kamiennego, węgla brunatnego, antracytu, węgla drzewnego, mieszaniny węgla z biokomponentami i biomasą, miału węglowego, paliw
na bazie miału węglowego, pyłu węglowego jako paliwa, koksu, paliw
mineralnych, paliw w formie brykietów, pelletów, granulek, brykietów:
węgla kamiennego, węgla brunatnego, węgla drzewnego, torfu, brykietów paliwowych, pelletu węglowego, pelletu drzewnego, ekogroszku,
groszku, kostki, orzecha, ekologicznych paliw węglowych, paliw zgazowanych i ich mieszanek, mieszanin węgla z biomasą, mieszanin węgla
z odpadami, sprzedaż hurtowa, detaliczna oraz za pośrednictwem Internetu: materiałów budowlanych, środków ochrony roślin, nasion, nawozów, w tym nawozów rolniczych, nawozów ogrodniczych, nawozów
azotowych, sprzedaż i skup zbóż, usługi eksportowo-importowe zboża
na zlecenie osób trzecich, działalność w zakresie reklamy promocji, marketingu i zarządzania, działalność handlowa polegająca na kojarzeniu
kontrahentów, pośrednictwo handlowe, promocja sprzedaży dla osób
trzecich, zarządzanie sprzedażą w zakresie węgla i produktów węglowych, 39 konfekcjonowanie węgla i produktów węglowych w worki
i pojemniki, dystrybucja, dostawy i magazynowanie węgla i produktów
węglowych, usługi transportowe, składowanie zbóż na zlecenie osób
trzecich, 40 obróbka i przetwarzanie węgla i produktów węglowych.
(111) 334411
(220) 2019 11 12
(210) 506646
(151) 2020 10 12
(441) 2020 01 07
(732) SOBIANEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Parczew (PL)
(540) (znak słowny)
(540)	EKOGROSZEK SZMARAGD
(510), (511) 4 węgiel i produkty węglowe węgiel kamienny, węgiel brunatny, antracyt, węgiel drzewny, mieszaniny węgla z biokomponentami
i biomasą, miał węglowy, paliwa na bazie miału węglowego, pył węglowy jako paliwo, koks, paliwa mineralne, paliwa w formie brykietów, pelletów, granulek, brykiety: węgla kamiennego, węgla brunatnego, węgla
drzewnego, torfu, brykiety paliwowe, pellet węglowy, pellet drzewny,
ekogroszek, groszek, kostka, orzech, ekologiczne paliwa węglowe, paliwa zgazowane i ich mieszanki, mieszaniny węgla z biomasą, mieszaniny
węgla z odpadami, 35 sprzedaż hurtowa, detaliczna oraz za pośrednictwem Internetu węgla i produktów węglowych, a zwłaszcza węgla
kamiennego, węgla brunatnego, antracytu, węgla drzewnego, mieszaniny węgla z biokomponentami i biomasą, miału węglowego, paliw
na bazie miału węglowego, pyłu węglowego jako paliwa, koksu, paliw
mineralnych, paliw w formie brykietów, pelletów, granulek, brykietów:
węgla kamiennego, węgla brunatnego, węgla drzewnego, torfu, brykietów paliwowych, pelletu węglowego, pelletu drzewnego, ekogroszku,
groszku, kostki, orzecha, ekologicznych paliw węglowych, paliw zgazowanych i ich mieszanek, mieszanin węgla z biomasą, mieszanin węgla
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z odpadami, sprzedaż hurtowa, detaliczna oraz za pośrednictwem Internetu: materiałów budowlanych, środków ochrony roślin, nasion, nawozów, w tym nawozów rolniczych, nawozów ogrodniczych, nawozów
azotowych, sprzedaż i skup zbóż, usługi eksportowo-importowe zboża
na zlecenie osób trzecich, działalność w zakresie reklamy promocji, marketingu i zarządzania, działalność handlowa polegająca na kojarzeniu
kontrahentów, pośrednictwo handlowe, promocja sprzedaży dla osób
trzecich, zarządzanie sprzedażą w zakresie węgla i produktów węglowych, 39 konfekcjonowanie węgla i produktów węglowych w worki
i pojemniki, dystrybucja, dostawy i magazynowanie węgla i produktów
węglowych, usługi transportowe, składowanie zbóż na zlecenie osób
trzecich, 40 obróbka i przetwarzanie węgla i produktów węglowych.

(111) 334412
(220) 2019 11 12
(210) 506647
(151) 2020 10 12
(441) 2020 01 07
(732) SOBIANEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Parczew (PL)
(540) (znak słowny)
(540) PATRIOT
(510), (511) 4 węgiel i produkty węglowe węgiel kamienny, węgiel brunatny, antracyt, węgiel drzewny, mieszaniny węgla z biokomponentami
i biomasą, miał węglowy, paliwa na bazie miału węglowego, pył węglowy jako paliwo, koks, paliwa mineralne, paliwa w formie brykietów, pelletów, granulek, brykiety: węgla kamiennego, węgla brunatnego, węgla
drzewnego, torfu, brykiety paliwowe, pellet węglowy, pellet drzewny,
ekogroszek, groszek, kostka, orzech, ekologiczne paliwa węglowe, paliwa zgazowane i ich mieszanki, mieszaniny węgla z biomasą, mieszaniny
węgla z odpadami, 35 sprzedaż hurtowa, detaliczna oraz za pośrednictwem Internetu węgla i produktów węglowych, a zwłaszcza węgla
kamiennego, węgla brunatnego, antracytu, węgla drzewnego, mieszaniny węgla z biokomponentami i biomasą, miału węglowego, paliw
na bazie miału węglowego, pyłu węglowego jako paliwa, koksu, paliw
mineralnych, paliw w formie brykietów, pelletów, granulek, brykietów:
węgla kamiennego, węgla brunatnego, węgla drzewnego, torfu, brykietów paliwowych, pelletu węglowego, pelletu drzewnego, ekogroszku,
groszku, kostki, orzecha, ekologicznych paliw węglowych, paliw zgazowanych i ich mieszanek, mieszanin węgla z biomasą, mieszanin węgla
z odpadami, sprzedaż hurtowa, detaliczna oraz za pośrednictwem Internetu: materiałów budowlanych, środków ochrony roślin, nasion, nawozów, w tym nawozów rolniczych, nawozów ogrodniczych, nawozów
azotowych, sprzedaż i skup zbóż, usługi eksportowo-importowe zboża
na zlecenie osób trzecich, działalność w zakresie reklamy promocji, marketingu i zarządzania, działalność handlowa polegająca na kojarzeniu
kontrahentów, pośrednictwo handlowe, promocja sprzedaży dla osób
trzecich, zarządzanie sprzedażą w zakresie węgla i produktów węglowych, 39 konfekcjonowanie węgla i produktów węglowych w worki
i pojemniki, dystrybucja, dostawy i magazynowanie węgla i produktów
węglowych, usługi transportowe, składowanie zbóż na zlecenie osób
trzecich, 40 obróbka i przetwarzanie węgla i produktów węglowych.
(111) 334413
(220) 2019 11 08
(210) 506576
(151) 2020 10 12
(441) 2019 12 23
(732) JAMRÓZ PAWEŁ WYROBY WĘGLOWE PRESTIGE, Bytom (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	EKOGROSZEK PLATINUM 29
(540)

(591) szary, czarny, biały
(531) 06.19.17, 26.04.02, 17.02.01, 27.05.01, 29.01.13

(510), (511) 4 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, węgiel brunatny, węgiel drzewny, brykiety węgla,
koks, 35 sprzedaż hurtowa, detaliczna oraz za pośrednictwem Internetu: węgla kamiennego, węgla brunatnego, węgla drzewnego,
brykietów i paliw kopalnych oraz ich pochodnych, usługi w zakresie
reklamy, promocji, marketingu i zarządzania, usługi handlowe polegająca na kojarzeniu kontrahentów, pośrednictwo handlowe, promocja sprzedaży dla osób trzecich, zarządzanie sprzedażą w zakresie
węgla, brykietów i paliw kopalnych.

(111) 334414
(220) 2019 11 05
(210) 506580
(151) 2020 10 12
(441) 2019 12 23
(732)	AFLOFARM FARMACJA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pabianice (PL)
(540) (znak słowny)
(540) PROFITADAL
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, środki sanitarne do celów
medycznych, substancje dietetyczne do celów leczniczych, suplementy diety, środki specjalnego przeznaczenia żywieniowego do celów zdrowotnych, żywność dla niemowląt, zioła lecznicze, ekstrakty
roślinne o przeznaczeniu leczniczym, wyroby medyczne do celów
leczniczych w postaci tabletek, kapsułek, pastylek, płynów, proszków, pianek, aerozoli, gum, lizaków.
(111) 334415
(220) 2019 10 26
(210) 506099
(151) 2020 10 09
(441) 2020 02 03
(732) JONIEC MIECZYSŁAW FIRMA PRODUKCYJNO-USŁUGOWOHANDLOWA JONIEC, Tymbark (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SPLITTING TECHNOLOGY
(540)

(591) szary, czarny
(531) 26.11.02, 26.11.08, 26.11.12, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 6 bramy metalowe, drzwi garażowe metalowe, drzwi
metalowe, konstrukcje stalowe, ogrodzenia metalowe, palisady
metalowe, przegrody metalowe, przęsła ogrodzeniowe, szlabany
metalowe, wyroby ślusarskie ujęte w tej klasie, 19 balustrady, belki niemetalowe, betonowe elementy budowlane, betonowe płyty
ogrodzeniowe, bloczki betonowe, cementowe i ze sztucznego kamienia, bramy niemetalowe, budowlane płyty niemetalowe, deski,
drewno budowlane, konstrukcje budowlane niemetalowe, kostki
brukowe niemetalowe, materiały budowlane niemetalowe, materiały do budowy i pokryć dróg, materiały betonowe dla potrzeb górnictwa, niemetalowe bloki drogowe, niemetalowe płyty drogowe,
ogrodzenia niemetalowe, ogrodzenia niemetalowe z pali, ochronne
bariery drogowe niemetalowe, palisady niemetalowe, płyty betonowe, cementowe i ze sztucznego kamienia, płyty chodnikowe betonowe, cementowe i ze sztucznego kamienia, pokrycia nawierzchni
dróg, pokrycia niemetalowe dla budownictwa, słupy cementowe,
sztuczny kamień, wyroby betonowe, cementowe i ze sztucznego
kamienia, niemetalowe płyty elewacyjne, 37 usługi budowlane, naprawy i remonty obiektów budowlanych z wykorzystaniem balustrad, betonowych płyt ogrodzeniowych, bloczków betonowych,
cementowych i ze sztucznego kamienia, bram metalowych, desek,
drewna budowlanego, kostki brukowej niemetalowej, materiałów
niemetalowych do budowy i pokryć dróg, materiałów betonowych
dla potrzeb górnictwa, ochronnych barier drogowych niemetalowych, ogrodzeniowych palisad niemetalowych, płyt betonowych,
cementowych i ze sztucznego kamienia, pokryć niemetalowych dla
budownictwa, słupów cementowych, sztucznego kamienia.
(111) 334416
(220) 2019 12 18
(210) 508242
(151) 2020 10 14
(441) 2020 06 22
(732) BREWCZYŃSKI DOMINIK SYLWESTER BERRY4U,
Mykanów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) berry4u
(540)

(540)

(591) granatowy, zielony
(531) 05.07.21, 29.01.12, 27.05.01
(510), (511) 31 owoce świeże-owoce borówki amerykańskiej.
(111) 334417
(220) 2020 08 10
(210) 516986
(151) 2021 01 12
(441) 2020 09 28
(732)	ASSAY MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	A ASSAY
(540)

(591) biały, niebieski
(531) 26.03.04, 26.04.03, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 analizy kosztów, agencje reklamowe, analizy rynkowe,
badania w dziedzinie działalności gospodarczej, doradztwo specjalistyczne w dziedzinie działalności gospodarczej, doradztwo w dziedzinie prowadzenia i organizowania działalności gospodarczej, doradztwo w zarządzaniu personelem, prognozy ekonomiczne, pomoc przy
zarządzaniu działalnościami gospodarczymi, przygotowywanie zeznań i sprawozdań finansowych, 36 zarządzanie finansowe funduszami, analizy finansowe, doradztwo w sprawach finansowych, doradztwo w sprawach ubezpieczeniowych, ekspertyzy dla celów fiskalnych,
emisja bonów wartościowych, finansowe informacje, usługi finansowe,
usługi funduszy zabezpieczających, informacje bankowe, inwestycje finansowe, Inwestycje kapitałowe, lokaty kapitału, emisja bonów
wartościowych, giełdowe notowania, transfer elektroniczny kapitału,
doradztwo w zakresie likwidacji przedsiębiorstw, notowania giełdowe,
pośrednictwo w obrocie akcjami i obligacjami, pożyczki-usługi finansowe, depozyty przedmiotów wartościowych, wyceny finansowe.
(111) 334418
(220) 2020 07 03
(151) 2021 01 27
(441) 2020 10 12
(732)	ASTOK LTD., Nikozja (CY)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TVBET
(540)
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(210) 515580

(591) czarny, żółty, pomarańczowy
(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 reklama, zarządzanie w działalności gospodarczej, administrowanie w działalności gospodarczej, prace biurowe.
(111) 334419
(220) 2020 08 12
(210) 517066
(151) 2021 01 13
(441) 2020 09 28
(732) SOLEOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Gdynia (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SOLEOS

(591) czarny, pomarańczowy
(531) 01.03.15, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi w zakresie handlu i usługi informacyjne dla
konsumentów, a mianowicie usługi handlu detalicznego, hurtowego i on-line w zakresie elektronicznych artykułów użytku domowego, sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części
do nich, usługi sprzedaży hurtowej maszyn wykorzystywanych
w górnictwie, budownictwie oraz inżynierii lądowej i wodnej, usługi
sprzedaży hurtowej drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego, usługi w zakresie sprzedaży detalicznej, hurtowej
i on-line akumulatorów, baterii słonecznych, regulatorów ładowania, turbin, rejestratorów danych, inwerterów solarnych, systemów
on-grid, ogniw fotowoltaicznych, turbiny wiatrowe, usługi handlu
detalicznego i hurtowego oraz on-line urządzeń do magazynowania energii cieplnej [energii słonecznej] do ogrzewania, pomp ciepła
do przetwarzania energii, instalacji grzewczych zasilanych energią
słoneczną, aparatury grzewczej na energię słoneczną, urządzeń
grzewczych zasilanych energią słoneczną, instalacji grzewczych
na energię słoneczną, kolektorów energii słonecznej do ogrzewania,
urządzeń magazynujących energię słoneczną do celów grzewczych,
usługi handlu detalicznego, hurtowego i on-line urządzeń do oświetlania, ogrzewania, wytwarzania pary, gotowania, chłodzenia, suszenia, wentylacji, urządzeń wodociągowych i instalacji sanitarnych,
zwłaszcza instalacji solarnych, aparatury i urządzeń do gromadzenia
i przechowywania energii elektrycznej, aparatury i urządzeń do sterowania przepływu energii elektrycznej, urządzeń fotowoltaicznych
do wytwarzania energii elektrycznej, instalacji fotowoltaicznych
do wytwarzania energii elektrycznej [elektrownie fotowoltaiczne],
usługi w zakresie zamówień na rzecz osób trzecich, dostarczanie
informacji dotyczących produktów konsumpcyjnych za pośrednictwem Internetu, usługi handlowe on-line, w ramach których sprzedający wystawiają produkty na sprzedaż za pośrednictwem Internetu,
usługi informacyjne w zakresie działalności gospodarczej świadczone on-line za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej lub Internetu, promowanie towarów i usług osób trzecich za pośrednictwem
reklam na stronach internetowych, usługi informacyjne w zakresie
działalności gospodarczej udostępniane on-line z komputerowej
bazy danych lub Internetu, 42 techniczne projektowanie i planowanie instalacji fotowoltaicznych i instalacji solarnych, projekty koncepcyjne, wykonawcze, projekty do pozwolenia na budowę, wnioski
o dotację, usługi projektowania, projektowanie ogrzewania, projektowanie systemów grzewczych, projektowanie systemów oświetleniowych, projektowanie systemów elektrycznych i elektronicznych,
projektowanie produktów inżynieryjnych, usługi projektowania
na zamówienie, usługi doradcze w zakresie projektowania, projektowanie i opracowywanie produktów inżynieryjnych, doradztwo techniczne związane z projektowaniem, usługi projektowania technicznego związane z elektrowniami, projektowanie i opracowywanie
sieci dystrybucji energii, usługi projektowania w zakresie inżynierii
wodno-lądowej.
(111) 334420
(220) 2020 05 08
(151) 2020 10 12
(441) 2020 06 15
(732) KAMIŃSKI MAREK ZAJAZD TAMA BRODZKA,
Tama Brodzka (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MARCEL i PIZZA
(540)

(210) 513277

(591) ciemnoczerwony
(531) 11.03.02, 27.05.01, 29.01.11
(510), (511) 43 bary szybkiej obsługi [snack-bary], obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem.
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(111) 334421
(220) 2019 07 04
(210) 501863
(151) 2019 12 17
(441) 2019 09 02
(732) PORZEZIŃSKA ALEKSANDRA, SKOMSKA BALBINA, GÓRCZAK
KRZYSZTOF OGNIEM I PIECEM SPÓŁKA CYWILNA, Gdynia (PL)
(540) (znak słowny)
(540) OGNIEM I PIECEM
(510), (511) 43 obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem.
(111) 334422
(220) 2019 09 13
(210) 504438
(151) 2020 02 17
(441) 2019 10 21
(732) BIELARZ TOMASZ FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA, Sucha
Beskidzka (PL)
(540) (znak słowny)
(540) PEŁNA CHATA
(510), (511) 43 bary, restauracje, catering, catering obejmujący żywność i napoje dla instytucji, catering obejmujący żywność i napoje
na przyjęcia okolicznościowe, imprezy i widowiska sportowe i kulturalne, dostarczanie żywności i napojów za pośrednictwem furgonetek, kawiarnie, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem,
produktami i transportem, oferowanie żywności i napojów w restauracjach i barach, organizacja przyjęć okolicznościowych, stołówki,
stołówki pracownicze, usługi barów i restauracji, usługi cateringu zewnętrznego, usługi ogródków piwnych, usługi w zakresie żywności
i napojów na wynos, wypożyczanie dużych namiotów, wypożyczanie fontann czekoladowych.
(111) 334423
(220) 2019 11 15
(210) 506822
(151) 2020 10 12
(441) 2020 02 17
(732)	HUMAN CRAFT SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SUSHI Craft SUSHI ONLINE
(540)

(591) czarny, biały, czerwony
(531) 11.01.06, 26.01.05, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 29 zupy i wywary, ekstrakty mięsne, przetworzone owoce, warzywa i grzyby (w tym orzechy i nasiona roślin strączkowych),
ryby, owoce morza i mięczaki, nieżywe, 30 ziarna przetworzone,
skrobia i wyroby z tych towarów, preparaty do pieczenia i drożdże,
suche i świeże makarony, kluski i pierogi, dania gotowe i wytrawne
przekąski, sushi, 43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, obsługa
gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem.
(111) 334424
(220) 2019 09 24
(210) 504819
(151) 2020 10 12
(441) 2020 02 10
(732) WYPYCHOWSKI LECH CONSULTING, Gdańsk (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ScrumTale SIMULATION GAME
(540)

(591) niebieski, ciemnoczerwony
(531) 29.01.12, 27.05.01, 24.15.17
(510), (511) 28 gry planszowe.
(111) 334425
(151) 2020 10 09

(220) 2019 10 29
(441) 2020 03 09

(210) 506194

(732) TOTALIZATOR SPORTOWY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LOTERIADA
(540)

(591) biały, ciemnoniebieski, niebieski
(531) 27.05.01, 27.05.03, 29.01.12
(510), (511) 16 kupony, losy, zdrapki, blankiety dotyczące gier, gier
liczbowych, loterii, videoloterii, zakładów wzajemnych, wydawnictwa periodyczne i nieperiodyczne, broszury, foldery, prospekty,
plakaty, afisze, zdjęcia, naklejki, wyroby z papieru i tektury, blankiety dotyczące wyścigów, książki z dziedziny gier, przewodniki strategiczne do gier hazardowych, czasopisma, katalogi dotyczące gier,
zwłaszcza hazardowych, 28 gry elektroniczne inne niż telewizyjne,
gry automatyczne inne niż na żetony oraz inne niż telewizyjne, gry
towarzyskie, gry zręcznościowe, bilardowe, zabawki, urządzenia
do gier elektronicznych innych niż telewizyjne, urządzenia służące
rozrywce nie zawarte w innych klasach, elektrotechniczne i elektroniczne urządzenia losujące do przeprowadzania gier liczbowych, loterii, videoloterii, zakładów wzajemnych, lottomaty, automaty sprzedające i mechanizmy do urządzeń uruchamianych przez wrzucenie
monety lub żetonu, automaty do gier hazardowych, zdrapki do gier
loteryjnych, żetony do gier, urządzenia do gier hazardowych, 38 zapewnianie dostępu do witryn internetowych z grami hazardowymi
i zwykłymi, udostępnianie forów online do komunikacji w dziedzinie
gier elektronicznych, transmisja materiałów wideo, filmów, obrazów,
tekstu, zdjęć, gier, treści generowanych przez użytkownika, treści audio i informacji za pośrednictwem Internetu, 41 organizowanie i prowadzenie gier liczbowych, hazardowych, losowych, organizowanie
i prowadzenie loterii pieniężnych, loterii zdrapkowych, videoloterii,
zakładów wzajemnych, obsługa gier w systemie on-line w sieci informatycznej, usługi związane z organizowaniem i prowadzeniem salonów gier, kasyn, dyskotek, sal kinowych, klubów edukacyjnych i rozrywkowych nocnych klubów, usługi kasyn udostępnionych on-line,
poprzez Internet i Intranet, obsługa komputerowych salonów gier,
usługi w zakresie edukacji i rozrywki, usługi rozrywkowe w dziedzinie
gier komputerowych, gier video, gier interaktywnych, udostępnianie i obsługa gier komputerowych, gier video, gier interaktywnych
w trybie on-line, organizowanie konkursów, zawodów i turniejów,
w tym pomiędzy uczestnikami gier komputerowych, prowadzenie
klubów gier komputerowych, hazardowych, gier video, gier interaktywnych, usługi wydawnicze, publikacje elektroniczne on-line,
działalność sportowa i rekreacyjna, organizowanie zawodów sportowych, organizowanie i prowadzenie wyścigów konnych, obsługa
urządzeń sportowych, nauka jazdy konnej, organizowanie imprez
piknikowo-festynowych (wystawy, jarmarki, konkursy), imprezy dla
dzieci, jazda konna, współtworzenie i tworzenie telewizyjnych programów, rozrywkowych, filmów, wypożyczanie urządzeń do gier losowych, produkcja programów radiowych i telewizyjnych, organizowanie wystaw z dziedziny kultury lub edukacji rozrywka (widowiska),
organizacja i prowadzenie koncertów, organizacja imprez kulturalnych, muzycznych, rozrywkowych, organizowanie loterii, konkursów
edukacyjnych i rozrywkowych, organizowanie konkursów, zjazdów,
seminariów, kongresów, szkoleń, pokazy praktycznego kształcenia,
nauczanie, organizowanie obozów sportowych, organizowanie wydarzeń z dziedziny kultury lub edukacji, organizowanie i prowadzenie warsztatów, usługi w zakresie sportu i kultury, publikowanie, edycja i dystrybucja książek, wydawnictw, gazet, tekstów, periodyków
i elektronicznych mediów, obsługa publikacji elektronicznych online,
dostarczanie publikacji elektronicznych online, publikacja książek
elektronicznych i czasopism online, usługi publikacji elektronicznej,
publikacja i wydawanie informacji o edukacji, imprezach, hazardzie,
rozrywce, rekreacji, także przez sieci danych lub w połączeniu z usługami świadczonymi online.
(111) 334426
(220) 2019 10 29
(210) 506200
(151) 2020 10 09
(441) 2020 03 09
(732) TOTALIZATOR SPORTOWY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
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(540) (znak słowny)
(540) Zdrapki, drapnij wygraną!
(510), (511) 16 kupony, losy, zdrapki, blankiety dotyczące gier, gier
liczbowych, loterii, videoloterii, zakładów wzajemnych, wydawnictwa periodyczne i nieperiodyczne, broszury, foldery, prospekty,
plakaty, afisze, zdjęcia, naklejki, wyroby z papieru i tektury, blankiety dotyczące wyścigów, książki z dziedziny gier, przewodniki strategiczne do gier hazardowych, czasopisma, katalogi dotyczące gier,
zwłaszcza hazardowych, 28 gry elektroniczne inne niż telewizyjne,
gry automatyczne inne niż na żetony oraz inne niż telewizyjne, gry
towarzyskie, gry zręcznościowe, bilardowe, zabawki, urządzenia
do gier elektronicznych innych niż telewizyjne, urządzenia służące
rozrywce nie zawarte w innych klasach, elektrotechniczne i elektroniczne urządzenia losujące do przeprowadzania gier liczbowych, loterii, videoloterii, zakładów wzajemnych, lottomaty, automaty sprzedające i mechanizmy do urządzeń uruchamianych przez wrzucenie
monety lub żetonu, automaty do gier hazardowych, zdrapki do gier
loteryjnych, żetony do gier, urządzenia do gier hazardowych, 38 zapewnianie dostępu do witryn internetowych z grami hazardowymi
i zwykłymi, udostępnianie forów online do komunikacji w dziedzinie
gier elektronicznych, transmisja materiałów wideo, filmów, obrazów,
tekstu, zdjęć, gier, treści generowanych przez użytkownika, treści audio i informacji za pośrednictwem Internetu, 41 organizowanie i prowadzenie gier liczbowych, hazardowych, losowych, organizowanie
i prowadzenie loterii pieniężnych, loterii zdrapkowych, videoloterii,
zakładów wzajemnych, obsługa gier w systemie on-line w sieci informatycznej, usługi związane z organizowaniem i prowadzeniem salonów gier, kasyn, dyskotek, sal kinowych, klubów edukacyjnych i rozrywkowych nocnych klubów, usługi kasyn udostępnionych on-line,
poprzez Internet i Intranet, obsługa komputerowych salonów gier,
usługi w zakresie edukacji i rozrywki, usługi rozrywkowe w dziedzinie
gier komputerowych, gier video, gier interaktywnych, udostępnianie i obsługa gier komputerowych, gier video, gier interaktywnych
w trybie on-line, organizowanie konkursów, zawodów i turniejów,
w tym pomiędzy uczestnikami gier komputerowych, prowadzenie
klubów gier komputerowych, hazardowych, gier video, gier interaktywnych, usługi wydawnicze, publikacje elektroniczne on-line,
działalność sportowa i rekreacyjna, organizowanie zawodów sportowych, organizowanie i prowadzenie wyścigów konnych, obsługa
urządzeń sportowych, nauka jazdy konnej, organizowanie imprez
piknikowo-festynowych (wystawy, jarmarki, konkursy), imprezy dla
dzieci, jazda konna, współtworzenie i tworzenie telewizyjnych programów, rozrywkowych, filmów, wypożyczanie urządzeń do gier losowych, produkcja programów radiowych i telewizyjnych, organizowanie wystaw z dziedziny kultury lub edukacji rozrywka (widowiska),
organizacja i prowadzenie koncertów, organizacja imprez kulturalnych, muzycznych, rozrywkowych, organizowanie loterii, konkursów
edukacyjnych i rozrywkowych, organizowanie konkursów, zjazdów,
seminariów, kongresów, szkoleń, pokazy praktycznego kształcenia,
nauczanie, organizowanie obozów sportowych, organizowanie wydarzeń z dziedziny kultury lub edukacji, organizowanie i prowadzenie warsztatów, usługi w zakresie sportu i kultury, publikowanie, edycja i dystrybucja książek, wydawnictw, gazet, tekstów, periodyków
i elektronicznych mediów, obsługa publikacji elektronicznych online,
dostarczanie publikacji elektronicznych online, publikacja książek
elektronicznych i czasopism online, usługi publikacji elektronicznej,
publikacja i wydawanie informacji o edukacji, imprezach, hazardzie,
rozrywce, rekreacji, także przez sieci danych lub w połączeniu z usługami świadczonymi online.
(111) 334427
(220) 2019 10 29
(210) 506204
(151) 2020 10 09
(441) 2020 03 09
(732) TOTALIZATOR SPORTOWY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Zdrapki, zdrap i wygraj!
(510), (511) 16 kupony, losy, zdrapki, blankiety dotyczące gier, gier
liczbowych, loterii, videoloterii, zakładów wzajemnych, wydawnictwa periodyczne i nieperiodyczne, broszury, foldery, prospekty,
plakaty, afisze, zdjęcia, naklejki, wyroby z papieru i tektury, blankiety dotyczące wyścigów, książki z dziedziny gier, przewodniki strategiczne do gier hazardowych, czasopisma, katalogi dotyczące gier,
zwłaszcza hazardowych, 28 gry elektroniczne inne niż telewizyjne,
gry automatyczne inne niż na żetony oraz inne niż telewizyjne, gry
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towarzyskie, gry zręcznościowe, bilardowe, zabawki, urządzenia
do gier elektronicznych innych niż telewizyjne, urządzenia służące
rozrywce nie zawarte w innych klasach, elektrotechniczne i elektroniczne urządzenia losujące do przeprowadzania gier liczbowych, loterii, videoloterii, zakładów wzajemnych, lottomaty, automaty sprzedające i mechanizmy do urządzeń uruchamianych przez wrzucenie
monety lub żetonu, automaty do gier hazardowych, zdrapki do gier
loteryjnych, żetony do gier, urządzenia do gier hazardowych, 38 zapewnianie dostępu do witryn internetowych z grami hazardowymi
i zwykłymi, udostępnianie forów online do komunikacji w dziedzinie
gier elektronicznych, transmisja materiałów wideo, filmów, obrazów,
tekstu, zdjęć, gier, treści generowanych przez użytkownika, treści audio i informacji za pośrednictwem Internetu, 41 organizowanie i prowadzenie gier liczbowych, hazardowych, losowych, organizowanie
i prowadzenie loterii pieniężnych, loterii zdrapkowych, videoloterii,
zakładów wzajemnych, obsługa gier w systemie on-line w sieci informatycznej, usługi związane z organizowaniem i prowadzeniem salonów gier, kasyn, dyskotek, sal kinowych, klubów edukacyjnych i rozrywkowych nocnych klubów, usługi kasyn udostępnionych on-line,
poprzez Internet i Intranet, obsługa komputerowych salonów gier,
usługi w zakresie edukacji i rozrywki, usługi rozrywkowe w dziedzinie
gier komputerowych, gier video, gier interaktywnych, udostępnianie i obsługa gier komputerowych, gier video, gier interaktywnych
w trybie on-line, organizowanie konkursów, zawodów i turniejów,
w tym pomiędzy uczestnikami gier komputerowych, prowadzenie
klubów gier komputerowych, hazardowych, gier video, gier interaktywnych, usługi wydawnicze, publikacje elektroniczne on-line,
działalność sportowa i rekreacyjna, organizowanie zawodów sportowych, organizowanie i prowadzenie wyścigów konnych, obsługa
urządzeń sportowych, nauka jazdy konnej, organizowanie imprez
piknikowo-festynowych (wystawy, jarmarki, konkursy), imprezy dla
dzieci, jazda konna, współtworzenie i tworzenie telewizyjnych programów, rozrywkowych, filmów, wypożyczanie urządzeń do gier losowych, produkcja programów radiowych i telewizyjnych, organizowanie wystaw z dziedziny kultury lub edukacji rozrywka (widowiska),
organizacja i prowadzenie koncertów, organizacja imprez kulturalnych, muzycznych, rozrywkowych, organizowanie loterii, konkursów
edukacyjnych i rozrywkowych, organizowanie konkursów, zjazdów,
seminariów, kongresów, szkoleń, pokazy praktycznego kształcenia,
nauczanie, organizowanie obozów sportowych, organizowanie wydarzeń z dziedziny kultury lub edukacji, organizowanie i prowadzenie warsztatów, usługi w zakresie sportu i kultury, publikowanie, edycja i dystrybucja książek, wydawnictw, gazet, tekstów, periodyków
i elektronicznych mediów, obsługa publikacji elektronicznych online,
dostarczanie publikacji elektronicznych online, publikacja książek
elektronicznych i czasopism online, usługi publikacji elektronicznej,
publikacja i wydawanie informacji o edukacji, imprezach, hazardzie,
rozrywce, rekreacji, także przez sieci danych lub w połączeniu z usługami świadczonymi online.

(111) 334428
(220) 2019 10 29
(210) 506206
(151) 2020 10 09
(441) 2020 03 09
(732) TOTALIZATOR SPORTOWY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Lotto, żeby wygrać trzeba grać!
(510), (511) 16 kupony, losy, zdrapki, blankiety dotyczące gier, gier
liczbowych, loterii, videoloterii, zakładów wzajemnych, wydawnictwa periodyczne i nieperiodyczne, broszury, foldery, prospekty,
plakaty, afisze, zdjęcia, naklejki, wyroby z papieru i tektury, blankiety dotyczące wyścigów, książki z dziedziny gier, przewodniki strategiczne do gier hazardowych, czasopisma, katalogi dotyczące gier,
zwłaszcza hazardowych, 28 gry elektroniczne inne niż telewizyjne,
gry automatyczne inne niż na żetony oraz inne niż telewizyjne, gry
towarzyskie, gry zręcznościowe, bilardowe, zabawki, urządzenia
do gier elektronicznych innych niż telewizyjne, urządzenia służące
rozrywce nie zawarte w innych klasach, elektrotechniczne i elektroniczne urządzenia losujące do przeprowadzania gier liczbowych, loterii, videoloterii, zakładów wzajemnych, lottomaty, automaty sprzedające i mechanizmy do urządzeń uruchamianych przez wrzucenie
monety lub żetonu, automaty do gier hazardowych, zdrapki do gier
loteryjnych, żetony do gier, urządzenia do gier hazardowych, 38 zapewnianie dostępu do witryn internetowych z grami hazardowymi
i zwykłymi, udostępnianie forów online do komunikacji w dziedzinie
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gier elektronicznych, transmisja materiałów wideo, filmów, obrazów,
tekstu, zdjęć, gier, treści generowanych przez użytkownika, treści audio i informacji za pośrednictwem Internetu, 41 organizowanie i prowadzenie gier liczbowych, hazardowych, losowych, organizowanie
i prowadzenie loterii pieniężnych, loterii zdrapkowych, videoloterii,
zakładów wzajemnych, obsługa gier w systemie on-line w sieci informatycznej, usługi związane z organizowaniem i prowadzeniem salonów gier, kasyn, dyskotek, sal kinowych, klubów edukacyjnych i rozrywkowych nocnych klubów, usługi kasyn udostępnionych on-line,
poprzez Internet i Intranet, obsługa komputerowych salonów gier,
usługi w zakresie edukacji i rozrywki, usługi rozrywkowe w dziedzinie
gier komputerowych, gier video, gier interaktywnych, udostępnianie i obsługa gier komputerowych, gier video, gier interaktywnych
w trybie on-line, organizowanie konkursów, zawodów i turniejów,
w tym pomiędzy uczestnikami gier komputerowych, prowadzenie
klubów gier komputerowych, hazardowych, gier video, gier interaktywnych, usługi wydawnicze, publikacje elektroniczne on-line,
działalność sportowa i rekreacyjna, organizowanie zawodów sportowych, organizowanie i prowadzenie wyścigów konnych, obsługa
urządzeń sportowych, nauka jazdy konnej, organizowanie imprez
piknikowo-festynowych (wystawy, jarmarki, konkursy), imprezy dla
dzieci, jazda konna, współtworzenie i tworzenie telewizyjnych programów, rozrywkowych, filmów, wypożyczanie urządzeń do gier losowych, produkcja programów radiowych i telewizyjnych, organizowanie wystaw z dziedziny kultury lub edukacji rozrywka (widowiska),
organizacja i prowadzenie koncertów, organizacja imprez kulturalnych, muzycznych, rozrywkowych, organizowanie loterii, konkursów
edukacyjnych i rozrywkowych, organizowanie konkursów, zjazdów,
seminariów, kongresów, szkoleń, pokazy praktycznego kształcenia,
nauczanie, organizowanie obozów sportowych, organizowanie wydarzeń z dziedziny kultury lub edukacji, organizowanie i prowadzenie warsztatów, usługi w zakresie sportu i kultury, publikowanie, edycja i dystrybucja książek, wydawnictw, gazet, tekstów, periodyków
i elektronicznych mediów, obsługa publikacji elektronicznych online,
dostarczanie publikacji elektronicznych online, publikacja książek
elektronicznych i czasopism online, usługi publikacji elektronicznej,
publikacja i wydawanie informacji o edukacji, imprezach, hazardzie,
rozrywce, rekreacji, także przez sieci danych lub w połączeniu z usługami świadczonymi online.

(111) 334429
(220) 2019 10 29
(210) 506208
(151) 2020 10 09
(441) 2020 03 09
(732) TOTALIZATOR SPORTOWY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Zdrapki, wygraj tu i teraz!
(510), (511) 16 kupony, losy, zdrapki, blankiety dotyczące gier, gier
liczbowych, loterii, videoloterii, zakładów wzajemnych, wydawnictwa periodyczne i nieperiodyczne, broszury, foldery, prospekty,
plakaty, afisze, zdjęcia, naklejki, wyroby z papieru i tektury, blankiety dotyczące wyścigów, książki z dziedziny gier, przewodniki strategiczne do gier hazardowych, czasopisma, katalogi dotyczące gier,
zwłaszcza hazardowych, 28 gry elektroniczne inne niż telewizyjne,
gry automatyczne inne niż na żetony oraz inne niż telewizyjne, gry
towarzyskie, gry zręcznościowe, bilardowe, zabawki, urządzenia
do gier elektronicznych innych niż telewizyjne, urządzenia służące
rozrywce nie zawarte w innych klasach, elektrotechniczne i elektroniczne urządzenia losujące do przeprowadzania gier liczbowych, loterii, videoloterii, zakładów wzajemnych, lottomaty, automaty sprzedające i mechanizmy do urządzeń uruchamianych przez wrzucenie
monety lub żetonu, automaty do gier hazardowych, zdrapki do gier
loteryjnych, żetony do gier, urządzenia do gier hazardowych, 38 zapewnianie dostępu do witryn internetowych z grami hazardowymi
i zwykłymi, udostępnianie forów online do komunikacji w dziedzinie
gier elektronicznych, transmisja materiałów wideo, filmów, obrazów,
tekstu, zdjęć, gier, treści generowanych przez użytkownika, treści audio i informacji za pośrednictwem Internetu, 41 organizowanie i prowadzenie gier liczbowych, hazardowych, losowych, organizowanie
i prowadzenie loterii pieniężnych, loterii zdrapkowych, videoloterii,
zakładów wzajemnych, obsługa gier w systemie on-line w sieci informatycznej, usługi związane z organizowaniem i prowadzeniem salonów gier, kasyn, dyskotek, sal kinowych, klubów edukacyjnych i rozrywkowych nocnych klubów, usługi kasyn udostępnionych on-line,
poprzez Internet i Intranet, obsługa komputerowych salonów gier,

usługi w zakresie edukacji i rozrywki, usługi rozrywkowe w dziedzinie
gier komputerowych, gier video, gier interaktywnych, udostępnianie i obsługa gier komputerowych, gier video, gier interaktywnych
w trybie on-line, organizowanie konkursów, zawodów i turniejów,
w tym pomiędzy uczestnikami gier komputerowych, prowadzenie
klubów gier komputerowych, hazardowych, gier video, gier interaktywnych, usługi wydawnicze, publikacje elektroniczne on-line,
działalność sportowa i rekreacyjna, organizowanie zawodów sportowych, organizowanie i prowadzenie wyścigów konnych, obsługa
urządzeń sportowych, nauka jazdy konnej, organizowanie imprez
piknikowo-festynowych (wystawy, jarmarki, konkursy), imprezy dla
dzieci, jazda konna, współtworzenie i tworzenie telewizyjnych programów, rozrywkowych, filmów, wypożyczanie urządzeń do gier losowych, produkcja programów radiowych i telewizyjnych, organizowanie wystaw z dziedziny kultury lub edukacji rozrywka (widowiska),
organizacja i prowadzenie koncertów, organizacja imprez kulturalnych, muzycznych, rozrywkowych, organizowanie loterii, konkursów
edukacyjnych i rozrywkowych, organizowanie konkursów, zjazdów,
seminariów, kongresów, szkoleń, pokazy praktycznego kształcenia,
nauczanie, organizowanie obozów sportowych, organizowanie wydarzeń z dziedziny kultury lub edukacji, organizowanie i prowadzenie warsztatów, usługi w zakresie sportu i kultury, publikowanie, edycja i dystrybucja książek, wydawnictw, gazet, tekstów, periodyków
i elektronicznych mediów, obsługa publikacji elektronicznych online,
dostarczanie publikacji elektronicznych online, publikacja książek
elektronicznych i czasopism online, usługi publikacji elektronicznej,
publikacja i wydawanie informacji o edukacji, imprezach, hazardzie,
rozrywce, rekreacji, także przez sieci danych lub w połączeniu z usługami świadczonymi online.

(111) 334430
(220) 2019 10 29
(210) 506210
(151) 2020 10 09
(441) 2020 03 09
(732) TOTALIZATOR SPORTOWY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) 20lat Zdrapek
(540)

(591) niebieski, żółty
(531) 01.01.03, 26.01.13, 26.01.17, 26.01.18, 27.05.01, 27.07.01, 29.01.12
(510), (511) 16 kupony, losy, zdrapki, blankiety dotyczące gier, gier
liczbowych, loterii, videoloterii, zakładów wzajemnych, wydawnictwa periodyczne i nieperiodyczne, broszury, foldery, prospekty,
plakaty, afisze, zdjęcia, naklejki, wyroby z papieru i tektury, blankiety dotyczące wyścigów, książki z dziedziny gier, przewodniki strategiczne do gier hazardowych, czasopisma, katalogi dotyczące gier,
zwłaszcza hazardowych, 28 gry elektroniczne inne niż telewizyjne,
gry automatyczne inne niż na żetony oraz inne niż telewizyjne, gry
towarzyskie, gry zręcznościowe, bilardowe, zabawki, urządzenia
do gier elektronicznych innych niż telewizyjne, urządzenia służące
rozrywce nie zawarte w innych klasach, elektrotechniczne i elektroniczne urządzenia losujące do przeprowadzania gier liczbowych, loterii, videoloterii, zakładów wzajemnych, lottomaty, automaty sprzedające i mechanizmy do urządzeń uruchamianych przez wrzucenie
monety lub żetonu, automaty do gier hazardowych, zdrapki do gier
loteryjnych, żetony do gier, urządzenia do gier hazardowych, 38 zapewnianie dostępu do witryn internetowych z grami hazardowymi
i zwykłymi, udostępnianie forów online do komunikacji w dziedzinie
gier elektronicznych, transmisja materiałów wideo, filmów, obrazów,
tekstu, zdjęć, gier, treści generowanych przez użytkownika, treści audio i informacji za pośrednictwem Internetu, 41 organizowanie i prowadzenie gier liczbowych, hazardowych, losowych, organizowanie
i prowadzenie loterii pieniężnych, loterii zdrapkowych, videoloterii,
zakładów wzajemnych, obsługa gier w systemie on-line w sieci informatycznej, usługi związane z organizowaniem i prowadzeniem salonów gier, kasyn, dyskotek, sal kinowych, klubów edukacyjnych i roz-
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rywkowych nocnych klubów, usługi kasyn udostępnionych on-line,
poprzez Internet i Intranet, obsługa komputerowych salonów gier,
usługi w zakresie edukacji i rozrywki, usługi rozrywkowe w dziedzinie
gier komputerowych, gier video, gier interaktywnych, udostępnianie i obsługa gier komputerowych, gier video, gier interaktywnych
w trybie on-line, organizowanie konkursów, zawodów i turniejów,
w tym pomiędzy uczestnikami gier komputerowych, prowadzenie
klubów gier komputerowych, hazardowych, gier video, gier interaktywnych, usługi wydawnicze, publikacje elektroniczne on-line,
działalność sportowa i rekreacyjna, organizowanie zawodów sportowych, organizowanie i prowadzenie wyścigów konnych, obsługa
urządzeń sportowych, nauka jazdy konnej, organizowanie imprez
piknikowo-festynowych (wystawy, jarmarki, konkursy), imprezy dla
dzieci, jazda konna, współtworzenie i tworzenie telewizyjnych programów, rozrywkowych, filmów, wypożyczanie urządzeń do gier losowych, produkcja programów radiowych i telewizyjnych, organizowanie wystaw z dziedziny kultury lub edukacji rozrywka (widowiska),
organizacja i prowadzenie koncertów, organizacja imprez kulturalnych, muzycznych, rozrywkowych, organizowanie loterii, konkursów
edukacyjnych i rozrywkowych, organizowanie konkursów, zjazdów,
seminariów, kongresów, szkoleń, pokazy praktycznego kształcenia,
nauczanie, organizowanie obozów sportowych, organizowanie wydarzeń z dziedziny kultury lub edukacji, organizowanie i prowadzenie warsztatów, usługi w zakresie sportu i kultury, publikowanie, edycja i dystrybucja książek, wydawnictw, gazet, tekstów, periodyków
i elektronicznych mediów, obsługa publikacji elektronicznych online,
dostarczanie publikacji elektronicznych online, publikacja książek
elektronicznych i czasopism online, usługi publikacji elektronicznej,
publikacja i wydawanie informacji o edukacji, imprezach, hazardzie,
rozrywce, rekreacji, także przez sieci danych lub w połączeniu z usługami świadczonymi online.

(111) 334431
(220) 2019 11 05
(210) 506444
(151) 2020 10 16
(441) 2020 06 01
(732) SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FRANCUSKIEJ-AMBASADA
REPUBLIKI FRANCUSKIEJ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	ECO-MIASTO
(540)

(591) czarny, biały, jasnozielony
(531) 29.01.13, 27.05.01, 05.01.05, 05.01.16, 01.17.14
(510), (511) 41 usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, organizowanie konferencji, wystaw i konkursów.
(111) 334432
(220) 2017 09 25 K
(210) 502514
(151) 2020 10 09
(441) 2020 01 20
(732)	Aphria Germany GmbH, Hamburg (DE)
(540) (znak słowny)
(540) CannaDent
(510), (511) 3 pasta do zębów, nielecznicze pasty do zębów, pasta
do zębów w formie tabletek twardych, pasta do zębów w postaci
stałej, w formie sypkiej, kosmetyki, żele do wybielania zębów, płyny
do płukania ust do celów niemedycznych, środki do pielęgnacji zębów dla zwierząt, środki do polerowania zębów, proszek do zębów,
żele do czyszczenia zębów, preparaty do pielęgnacji zębów, preparaty do czyszczenia zębów.
(111) 334433
(220) 2018 12 03 K
(210) 506562
(151) 2020 10 09
(441) 2020 02 24
(732) Preventicus GmbH, Jena (DE)
(540) (znak słowny)
(540)	NIGHTWATCH
(510), (511) 9 oprogramowanie do diagnostyki medycznej, testów
medycznych i monitorowania medycznego, oprogramowanie do medycznego sprzętu diagnostycznego, sprzętu do badań medycznych
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i sprzętu do monitorowania medycznego, mianowicie medycznych
monitorów tętna, medycznych przyrządów do mierzenia nasycenia
tlenem krwi oraz tętna, pulsoksymetrów medycznych, medycznych
mierników ciśnienia krwi, medycznych mierników przepływu krwi,
medycznych glukometrów, medycznych urządzeń do monitorowania tkanki tłuszczowej i innych medycznych urządzeń do monitorowania właściwości krwi i parametrów życiowych, oprogramowanie
do gromadzenia, przechowywania, przetwarzania, oceny i reprodukcji danych medycznych, pobieralne elektroniczne bazy danych
do gromadzenia, przechowywania, przetwarzania, oceny i reprodukcji danych medycznych, pobieralne elektroniczne bazy danych
zawierające dane medyczne, przechowywane i pobieralne publikacje
elektroniczne z dokumentacją medyczną, badaniami medycznymi,
raportami medycznymi i ocenami medycznymi, mianowicie dokumentacją medyczną, informacjami medycznymi, medycznymi raportami laboratoryjnymi, morfologią krwi, raportami z badań lekarskich
i planami leczenia, 10 medyczny sprzęt diagnostyczny, sprzęt do badań medycznych i sprzęt do monitorowania medycznego, mianowicie medyczne monitory pracy serca, medyczne przyrządy do mierzenia nasycenia tlenem krwi oraz tętna, medyczne pulsoksymetry,
medyczne urządzenia do monitorowania ciśnienia krwi, medyczne
mierniki przepływu krwi, medyczne glukometry, medyczne urządzenia do monitorowania tkanki tłuszczowej i inne medyczne urządzenia
do monitorowania właściwości krwi i parametrów życiowych, oraz
części i części zamienne do wszystkich wyżej wymienionych towarów, 44 diagnostyka medyczna, testy medyczne i monitorowanie
medyczne, wszystkie do celów diagnostycznych i medycznych, ocena
danych medycznych do celów diagnostycznych i leczniczych, ocena
osobistych wyników medycznych do celów diagnostycznych i leczniczych, badania w zakresie diagnozy stanu zdrowia, udostępnianie
raportów oceny ryzyka zdrowotnego w postaci osobistych ocen informacji zdrowotnych do celów diagnostycznych i terapeutycznych,
wyszukiwanie informacji medycznych, a mianowicie udostępnianie
informacji medycznych pacjentom i pracownikom medycznym zdalnie przez Internet i przez globalne sieci komputerowe przy użyciu
zarchiwizowanej dokumentacji medycznej oraz systemu przechowywania i wyszukiwania danych, usługi telemedyczne, informacje i doradztwo w odniesieniu do powyższych usług.

(111) 334434
(220) 2016 09 05 K
(210) 506297
(151) 2020 10 09
(441) 2019 12 30
(732)	Glanbia Nutritionals (Ireland) Limited, Kilkenny (IE)
(540) (znak słowny)
(540) OPTI-MEN
(510), (511) 5 suplementy dietetyczne i odżywcze, dodatki dietetyczne i odżywcze w formie tabletek i kapsułek, preparaty multiwitaminowe, witaminy i preparaty witaminowe, dodatki do żywności zawierające minerały.
(111) 334435
(220) 2019 02 12 K
(210) 506912
(151) 2020 10 12
(441) 2020 05 25
(732) The & Partners Group Limited, Londyn (GB)
(540) (znak słowny)
(540) M/SIX
(510), (511) 35 usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, badania i doradztwo w zakresie mediów, planowanie, kupowanie i negocjowanie powierzchni i czasu reklamowego i medialnego, usługi
dotyczące działalności gospodarczej oraz zarządzania działalnością
gospodarczą, administrowanie działalności gospodarczej, usługi doradcze i konsultacyjne w dziedzinie reklamy i biznesu, udostępnianie
reklam online na rzecz osób trzecich za pośrednictwem światowej
komputerowej sieci informacyjnej, usługi w zakresie reklamy, produkcja materiałów reklamowych i reklam, usługi public relations, badania
i analizy rynkowe, usługi badawcze i informacyjne dotyczące działalności gospodarczej, reklamy i marketingu, analiza i kompilacja danych
statystycznych, badania opinii publicznej, kompilacja reklam do wykorzystania jako strony internetowe w globalnej sieci komputerowej,
świadczenie usług medialnych w dziedzinie reklamy i marketingu,
mianowicie planowanie i kupowanie czasu i przestrzeni w mediach
do celów reklamy bezpośredniej, reklama cyfrowa i internetowa, zamieszczanie reklam w mediach, organizowanie kampanii promocyjnych i związanych z nimi usług doradczych, przetwarzanie danych,
analiza i badanie informacji dotyczących opinii i zachowań konsumen-
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tów zgromadzonych w ramach badań rynku i badań reklamowych,
udzielanie informacji, porad i konsultacji dotyczących wyżej wymienionych, świadczenie wyżej wymienionych usług online za pośrednictwem komputerowej bazy danych lub globalnej sieci komputerowej.

(111) 334436
(220) 2019 11 05
(210) 506465
(151) 2020 10 14
(441) 2020 01 13
(732) VIA MEDICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Gdańsk (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MEDICAL RESEARCH JOURNAL
(540)

(591) ciemnozielony, biały
(531) 29.01.12, 27.05.01
(510), (511) 9 mobilne aplikacje, edukacyjne aplikacje mobilne, aplikacje do pobrania, edukacyjne aplikacje komputerowe, aplikacje
biurowe i biznesowe, pobieralne aplikacje na telefony komórkowe
do zarządzania danymi, aplikacje do pobrania do użytku z telefonami komórkowymi, kodowane programy, programy komputerowe, komputerowe programy operacyjne, oprogramowanie komputerowe [programy], nagrane programy komputerowe, programy
na smartfony, programy do przetwarzania danych, programy do magazynowania danych, programy komputerowe do zarządzania projektami, programy komputerowe do celów edukacji, programy
komputerowe do edytowania obrazów, dźwięku i wideo, oprogramowanie do uczenia maszynowego do opieki zdrowotnej, oprogramowanie do monitorowania zdrowia, oprogramowanie do sztucznej
inteligencji do opieki zdrowotnej, oprogramowanie komputerowe
w dziedzinie elektronicznej działalności wydawniczej, edukacyjne
materiały na zajęcia, do pobrania, materiały na przewody instalacji
elektrycznych [kable], kinematograficzne filmy, nagrane filmy, filmy
do pobrania, urządzenia do montażu filmów, nagrania wideo z filmami, nagrane płyty DVD z nagraniami muzycznymi, nagrania wideo
z muzyką, do pobrania, nagrane taśmy dźwiękowe z nagraniami muzycznymi, muzyczne nagrania dźwiękowe do pobrania, nagrania audio, nagrania wideo, nagrania dźwiękowe, nagrania cyfrowe, nagrania multimedialne, 16 czasopisma branżowe, czasopisma fachowe,
periodyki [czasopisma], medyczne czasopisma fachowe, czasopisma
o tematyce ogólnej, książki, podręczniki [książki], książki edukacyjne,
publikacje drukowane, publikacje edukacyjne, publikacje promocyjne, publikacje reklamowe, 35 reklama, publikacja reklam, przygotowywanie reklam, umieszczanie reklam, rozpowszechnianie reklam,
produkcja reklam, kompilacja reklam, usługi reklamowe, analizy odbioru reklamy, wynajem powierzchni reklamowej i materiałów reklamowych, dystrybucja tekstów reklamowych, usługi konsultingowe
dotyczące reklamy, informacja marketingowa, kampanie marketingowe, usługi marketingowe, doradztwo reklamowe i marketingowe, ocena statystyczna danych marketingowych, usługi reklamowe,
promocyjne i marketingowe, promocja sprzedaży, administrowanie
sprzedażą, usługi sprzedaży detalicznej w związku z urządzeniami
medycznymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem
medycznym, usługi sprzedaży hurtowej w związku z urządzeniami
medycznymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku ze sprzętem
medycznym, sprzedaż detaliczna środków farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych oraz zaopatrzenia medycznego, sprzedaż
detaliczna lub hurtowa środków farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych oraz zaopatrzenia medycznego, 41 organizowanie konferencji, organizowanie konferencji i sympozjów w dziedzinie
nauk medycznych, organizowanie kongresów i konferencji w celach kulturalnych i edukacyjnych, przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie konferencji, organizacja szkoleń, organizowanie
warsztatów, organizowanie konkursów, udostępnianie publikacji
on-line, udostępnianie elektronicznych publikacji on-line, informacja dotycząca edukacji udzielana on-line z komputerowej bazy danych lub z Internetu, udostępnianie on-line czasopism o tematyce
ogólnej nie do pobrania, udostępnianie publikacji elektronicznych

on-line (nie do pobrania), publikowanie on-line elektronicznych
książek i czasopism, medyczne usługi edukacyjne, publikowanie tekstów medycznych, wydawanie publikacji medycznych, doradztwo
w zakresie szkoleń medycznych, zapewnianie kursów ustawicznego
kształcenia medycznego, prowadzenie seminariów edukacyjnych
dotyczących zagadnień medycznych, publikowanie prac naukowych
związanych z technologią medyczną, organizowanie seminariów
i kongresów o tematyce medycznej, publikacja i wydawanie prac
naukowych związanych z technologią medyczną, szkolenia w dziedzinie zaburzeń medycznych i ich leczenia, publikowanie książek,
wypożyczanie książek i czasopism, publikowanie czasopism, książek
i podręczników z dziedziny medycyny, usługi wydawnicze w zakresie
elektronicznych książek i czasopism w Internecie, produkcja nagrań
dźwięku i obrazu na nośnikach dźwięku i obrazu, usługi z zakresu bibliotek online, mianowicie świadczenie usług bibliotek elektronicznych udostępniających gazety, magazyny, zdjęcia i obrazy
za pośrednictwem sieci komputerowej online, publikowanie tekstów
i obrazów, w tym w formie elektronicznej, innych niż do celów reklamowych, edycja druków zawierających obrazy i zdjęcia, innych niż
do celów reklamowych.

(111) 334437
(220) 2019 11 06
(210) 506502
(151) 2020 10 14
(441) 2020 01 13
(732) VIA MEDICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Gdańsk (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) VARIA MEDICA
(540)

(591) biały, pomarańczowy, brązowy, jasnobrązowy
(531) 03.06.11, 29.01.14, 27.05.01
(510), (511) 9 mobilne aplikacje, edukacyjne aplikacje mobilne, aplikacje do pobrania, edukacyjne aplikacje komputerowe, aplikacje
biurowe i biznesowe, pobieralne aplikacje na telefony komórkowe
do zarządzania danymi, aplikacje do pobrania do użytku z telefonami
komórkowymi, kodowane programy, programy komputerowe, komputerowe programy operacyjne, oprogramowanie komputerowe
[programy], nagrane programy komputerowe, programy na smartfony, programy do przetwarzania danych, programy do magazynowania danych, programy komputerowe do zarządzania projektami,
programy komputerowe do celów edukacji, programy komputerowe
do edytowania obrazów, dźwięku i wideo, oprogramowanie do uczenia maszynowego do opieki zdrowotnej, oprogramowanie do monitorowania zdrowia, oprogramowanie do sztucznej inteligencji
do opieki zdrowotnej, oprogramowanie komputerowe w dziedzinie
elektronicznej działalności wydawniczej, edukacyjne materiały na zajęcia, do pobrania, materiały na przewody instalacji elektrycznych [kable], kinematograficzne filmy, nagrane filmy, filmy do pobrania, urządzenia do montażu filmów, nagrania wideo z filmami, nagrane płyty
DVD z nagraniami muzycznymi, nagrania wideo z muzyką, do pobrania, nagrane taśmy dźwiękowe z nagraniami muzycznymi, muzyczne
nagrania dźwiękowe do pobrania, nagrania audio, nagrania wideo,
nagrania dźwiękowe, nagrania cyfrowe, nagrania multimedialne, 16
czasopisma branżowe, czasopisma fachowe, periodyki [czasopisma],
medyczne czasopisma fachowe, czasopisma o tematyce ogólnej,
książki, podręczniki [książki], książki edukacyjne, publikacje drukowane, publikacje edukacyjne, publikacje promocyjne, publikacje reklamowe, 35 reklama, publikacja reklam, przygotowywanie reklam,
umieszczanie reklam, rozpowszechnianie reklam, produkcja reklam,
kompilacja reklam, usługi reklamowe, analizy odbioru reklamy, wynajem powierzchni reklamowej i materiałów reklamowych, dystrybucja
tekstów reklamowych, usługi konsultingowe dotyczące reklamy, informacja marketingowa, kampanie marketingowe, usługi marketingowe, doradztwo reklamowe i marketingowe, ocena statystyczna
danych marketingowych, usługi reklamowe, promocyjne i marketingowe, promocja sprzedaży, administrowanie sprzedażą, usługi
sprzedaży detalicznej w związku z urządzeniami medycznymi, usłu-
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gi sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem medycznym, usługi
sprzedaży hurtowej w związku z urządzeniami medycznymi, usługi
sprzedaży hurtowej w związku ze sprzętem medycznym, sprzedaż
detaliczna środków farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych oraz zaopatrzenia medycznego, sprzedaż detaliczna lub hurtowa środków farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych oraz
zaopatrzenia medycznego, 41 organizowanie konferencji, organizowanie konferencji i sympozjów w dziedzinie nauk medycznych, organizowanie kongresów i konferencji w celach kulturalnych i edukacyjnych, przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie konferencji,
organizacja szkoleń, organizowanie warsztatów, organizowanie konkursów, udostępnianie publikacji on-line, udostępnianie elektronicznych publikacji on-line, informacja dotycząca edukacji udzielana
on-line z komputerowej bazy danych lub z Internetu, udostępnianie
on-line czasopism o tematyce ogólnej nie do pobrania, udostępnianie publikacji elektronicznych on-line (nie do pobrania), publikowanie
on-line elektronicznych książek i czasopism, medyczne usługi edukacyjne, publikowanie tekstów medycznych, wydawanie publikacji medycznych, doradztwo w zakresie szkoleń medycznych, zapewnianie
kursów ustawicznego kształcenia medycznego, prowadzenie seminariów edukacyjnych dotyczących zagadnień medycznych, publikowanie prac naukowych związanych z technologią medyczną, organizowanie seminariów i kongresów o tematyce medycznej, publikacja
i wydawanie prac naukowych związanych z technologią medyczną,
szkolenia w dziedzinie zaburzeń medycznych i ich leczenia, publikowanie książek, wypożyczanie książek i czasopism, publikowanie czasopism, książek i podręczników z dziedziny medycyny, usługi wydawnicze w zakresie elektronicznych książek i czasopism w Internecie,
produkcja nagrań dźwięku i obrazu na nośnikach dźwięku i obrazu,
usługi z zakresu bibliotek online, mianowicie świadczenie usług bibliotek elektronicznych udostępniających gazety, magazyny, zdjęcia
i obrazy za pośrednictwem sieci komputerowej online, publikowanie
tekstów i obrazów, w tym w formie elektronicznej, innych niż do celów reklamowych, edycja druków zawierających obrazy i zdjęcia, innych niż do celów reklamowych.

(111) 334438
(220) 2019 11 08
(210) 506598
(151) 2020 10 13
(441) 2020 01 13
(732) BIOFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BIOFARM
(540)

(591) biały, niebieski
(531) 29.01.12, 27.05.01
(510), (511) 3 kosmetyki, perfumy, środki toaletowe, olejki eteryczne,
olejki esencjonalne i ekstrakty aromatyczne, preparaty do czyszczenia i odświeżania, preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, kosmetyki
do pielęgnacji i upiększania włosów, kosmetyki do pielęgnacji jamy
ustnej, preparaty i dodatki do kąpieli, środki perfumeryjne i zapachowe, płyny do mycia naczyń, płyny do mycia szyb i luster, preparaty do polerowania, środki do nadawania połysku, proszki i płyny
do prania, zmiękczania tkanin, środki wybielające, wata do celów kosmetycznych, 5 wyroby farmaceutyczne, preparaty i artykuły higieniczne, leki, żywność i substancje dietetyczne do celów leczniczych,
mineralne dodatki do żywności, suplementy diety i preparaty dietetyczne, witaminy, zioła lecznicze, wywary do celów farmaceutycznych, herbaty lecznicze, napary ziołowe, lecznicze wyciągi ziołowe,
ekstrakty ziołowe, farmaceutyki i naturalne środki lecznicze, preparaty diagnostyczne, środki dezynfekcyjne i antyseptyczne, substancje
chłonne do higieny osobistej, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, balsamy do celów medycznych, preparaty do pielęgnacji jamy ustnej do celów leczniczych, środki medyczne przeciw poceniu się, płyny do przemywania oczu, sole kąpielowe do celów
leczniczych, pomadki do celów leczniczych, preparaty do usuwania
grzybicy, preparaty farmaceutyczne przeciw łupieżowi, preparaty medyczne do odchudzania, preparaty i artykuły dentystyczne
oraz lecznicze środki do czyszczenia zębów, 35 usługi sprzedaży
towarów: produkty farmaceutyczne i weterynaryjne, leki, żywność
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i substancje dietetyczne do celów leczniczych, mineralne dodatki
do żywności, suplementy-diety, witaminy, zioła lecznicze, wywary
do celów farmaceutycznych, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, balsamy do celów medycznych, preparaty do pielęgnacji jamy ustnej do celów leczniczych, środki medyczne przeciw
poceniu się, płyny do przemywania oczu, sole kąpielowe do celów
leczniczych, pomadki do celów leczniczych, preparaty do czyszczenia soczewek kontaktowych, preparaty do usuwania grzybicy, preparaty farmaceutyczne przeciw łupieżowi, herbaty lecznicze, preparaty medyczne do odchudzania, dodatki żywieniowe pochodzenia
zwierzęcego wzbogacone witaminami, solami mineralnymi i aminokwasami, dodatki żywieniowe pochodzenia roślinnego wzbogacone
witaminami i/lub solami mineralnymi, przyprawy, napary, herbaty,
dodatki smakowe do żywności, dodatki żywnościowe (inne niż olejki
esencyjne) jako polepszacze smaku żywności, kosmetyki, perfumy,
środki toaletowe, olejki eteryczne, olejki esencjonalne i ekstrakty
aromatyczne, preparaty do czyszczenia i odświeżania, preparaty
do mycia i pielęgnacji ciała, kosmetyki do pielęgnacji i upiększania
włosów, kosmetyki do pielęgnacji jamy ustnej, preparaty i dodatki
do kąpieli, środki perfumeryjne i zapachowe, płyny do mycia naczyń, płyny do mycia szyb i luster, preparaty do polerowania, środki
do nadawania połysku, proszki i płyny do prania, środki do zmiękczania tkanin, środki wybielające, wata do celów kosmetycznych, zarządzanie sklepami: detalicznymi, hurtowymi, internetowymi, reklama,
zarządzanie w działalności handlowej, administrowanie działalności
handlowej, usługi w zakresie organizowania giełd, aukcji i wystaw
w celach reklamowych i handlowych, usługi promocji gospodarczej
i handlowej, doradztwo handlowe, doradztwo gospodarcze związane z franchisingiem, zarządzanie przedsiębiorstwami franczyzowymi, doradztwo w zakresie organizowania i zarządzania działalnością
gospodarczą, usługi badania rynku i opinii publicznej, organizowanie targów w celach handlowych oraz reklamowych, pośrednictwo
w zawieraniu umów kupna i sprzedaży na rzecz osób trzecich, usługi
reklamowe, marketingowe i promocyjne, badania rynku i badania
marketingowe, usługi dostarczania reklam za pomocą urządzeń
elektronicznych, analiza i raporty statystyczne, pozyskiwanie i systematyzacja danych związanych z działalnością gospodarczą, zbieranie
i przetwarzanie danych do celów administracyjnych, pozyskiwanie
informacji do komputerowych baz danych, aktualizacja i utrzymywanie danych w komputerowych bazach danych, aktualizacja i utrzymywanie informacji w rejestrach, usługi w zakresie pośrednictwa
handlowego polegające na kojarzeniu partnerów handlowych, usługi agencji importowo-eksportowych, usługi doradztwa handlowego
i reklamowego na rzecz osób trzecich w zakresie wyboru i doboru
produktów, promocja sprzedaży dla osób trzecich.

(111) 334439
(220) 2019 11 08
(210) 506600
(151) 2020 10 13
(441) 2020 01 13
(732) BIOFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Bioxynium Complex
(540)

(591) czarny, szary, niebieski, fioletowy
(531) 24.17.02, 26.04.02, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 3 kosmetyki, perfumy, środki toaletowe, olejki eteryczne,
olejki esencjonalne i ekstrakty aromatyczne, preparaty do czyszczenia i odświeżania, preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, kosmetyki
do pielęgnacji i upiększania włosów, kosmetyki do pielęgnacji jamy
ustnej, preparaty i dodatki do kąpieli, środki perfumeryjne i zapachowe, płyny do mycia naczyń, płyny do mycia szyb i luster, preparaty do polerowania, środki do nadawania połysku, proszki i płyny
do prania, zmiękczania tkanin, środki wybielające, wata do celów
kosmetycznych, 5 wyroby farmaceutyczne, preparaty i artykuły higieniczne, leki, żywność i substancje dietetyczne do celów leczniczych, mineralne dodatki do żywności, suplementy diety i preparaty
dietetyczne, witaminy, zioła lecznicze, wywary do celów farmaceutycznych, herbaty lecznicze, napary ziołowe, lecznicze wyciągi ziołowe, ekstrakty ziołowe, farmaceutyki i naturalne środki lecznicze,
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preparaty diagnostyczne, środki dezynfekcyjne i antyseptyczne,
substancje chłonne do higieny osobistej, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, balsamy do celów medycznych, preparaty
do pielęgnacji jamy ustnej do celów leczniczych, środki medyczne
przeciw poceniu się, płyny do przemywania oczu, sole kąpielowe
do celów leczniczych, pomadki do celów leczniczych, preparaty
do usuwania grzybicy, preparaty farmaceutyczne przeciw łupieżowi,
preparaty medyczne do odchudzania, preparaty i artykuły dentystyczne oraz lecznicze środki do czyszczenia zębów.

(111) 334440
(220) 2019 11 08
(210) 506602
(151) 2020 10 13
(441) 2020 01 27
(732) BIOFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Bioxynium Complex
(540)

(591) biały, szary, niebieski, fioletowy
(531) 26.13.01, 26.04.02, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 3 kosmetyki, perfumy, środki toaletowe, olejki eteryczne,
olejki esencjonalne i ekstrakty aromatyczne, preparaty do czyszczenia
i odświeżania, preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, kosmetyki do pielęgnacji i upiększania włosów, kosmetyki do pielęgnacji jamy ustnej,
preparaty i dodatki do kąpieli, środki perfumeryjne i zapachowe, płyny
do mycia naczyń, płyny do mycia szyb i luster, preparaty do polerowania, środki do nadawania połysku, proszki i płyny do prania, zmiękczania tkanin, środki wybielające, wata do celów kosmetycznych, 5 wyroby farmaceutyczne, preparaty i artykuły higieniczne, leki, żywność
i substancje dietetyczne do celów leczniczych, mineralne dodatki
do żywności, suplementy diety i preparaty dietetyczne, witaminy, zioła lecznicze, wywary do celów farmaceutycznych, herbaty lecznicze,
napary ziołowe, lecznicze wyciągi ziołowe, ekstrakty ziołowe, farmaceutyki i naturalne środki lecznicze, preparaty diagnostyczne, środki
dezynfekcyjne i antyseptyczne, substancje chłonne do higieny osobistej, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, balsamy do celów
medycznych, preparaty do pielęgnacji jamy ustnej do celów leczniczych, środki medyczne przeciw poceniu się, płyny do przemywania
oczu, sole kąpielowe do celów leczniczych, pomadki do celów leczniczych, preparaty do usuwania grzybicy, preparaty farmaceutyczne
przeciw łupieżowi, preparaty medyczne do odchudzania, preparaty
i artykuły dentystyczne oraz lecznicze środki do czyszczenia zębów.
(111) 334441
(220) 2019 11 08
(210) 506609
(151) 2020 10 13
(441) 2020 01 13
(732) BIOFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BIOFARM
(540)

(591) niebieski
(531) 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 3 kosmetyki, perfumy, środki toaletowe, olejki eteryczne,
olejki esencjonalne i ekstrakty aromatyczne, preparaty do czyszczenia
i odświeżania, preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, kosmetyki do pielęgnacji i upiększania włosów, kosmetyki do pielęgnacji jamy ustnej,
preparaty i dodatki do kąpieli, środki perfumeryjne i zapachowe, płyny
do mycia naczyń, płyny do mycia szyb i luster, preparaty do polerowania, środki do nadawania połysku, proszki i płyny do prania, zmiękczania tkanin, środki wybielające, wata do celów kosmetycznych, 5 wyroby farmaceutyczne, preparaty i artykuły higieniczne, leki, żywność
i substancje dietetyczne do celów leczniczych, mineralne dodatki
do żywności, suplementy diety i preparaty dietetyczne, witaminy, zioła lecznicze, wywary do celów farmaceutycznych, herbaty lecznicze,

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

(111) 334442
(220) 2019 11 13
(210) 506709
(151) 2020 10 09
(441) 2020 02 10
(732) BRZOZOWSKI CEZARY TOROMEDIA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TORO MEDIA
(540)

(531) 03.06.05, 03.06.06, 26.04.04, 27.05.01
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(510), (511) 9 aparaty fotograficzne, dyski kompaktowe [CD-ROM-Y], kamery wideo, nośniki do rejestracji dźwięku, 35 agencje reklamowe, produkcja filmów reklamowych, projektowanie materiałów
reklamowych, promocja sprzedaży dla osób trzecich, reklama, reklama on-line za pośrednictwem sieci komputerowej, reklamy radiowe,
reklamy telewizyjne, tworzenie tekstów reklamowych, uaktualnianie
materiałów reklamowych, usługi marketingowe, 41 produkcja filmów,
innych niż reklamowe, produkcja muzyczna, produkcja programów
radiowych i telewizyjnych, reżyseria filmowa inna niż reżyseria filmów
reklamowych, studia filmowe.

(111) 334443
(220) 2019 11 18
(151) 2020 10 12
(441) 2020 01 07
(732) FOOD & WINE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Modlniczka (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FINE WINE
(540)

(220) 2019 11 20
(441) 2020 02 24

(732) PRZEDSIĘBIORSTWO INŻYNIERYJNE IMB-PODBESKIDZIE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Skoczów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) IMB
(540)

(210) 506869

(591) złoty
(531) 05.07.10, 27.05.01, 29.01.02
(510), (511) 21 butelki, buteleczki, dzbanki, filiżanki, karafki, kieliszki, kubki, kufle, naczynia, pojemniki-wszystkie wymienione pozycje
z papieru, szkła lub tworzyw sztucznych, ekspresy do kawy, korkociągi, sztućce z tworzyw sztucznych, przybory kuchenne, serwisy
do herbaty oraz kawy, 29 drób, dziczyzna, grzyby, jaja, mięso, migdały, orzechy, owoce, owoce morza, ryby, warzywa-wszystkie wymienione towary mrożone, chłodzone, apertyzowane, konserwowane
lub suszone, również w postaci przetworzonej, przyrządzonej i/lub
w postaci mieszanek np.: dania obiadowe, dżemy, kompoty, koncentraty, wędliny, bita śmietana, frytura, jogurt, margaryna, masa jajowa,
masło, mleko, olej, oliwa, ser, śmietana, zioła ogrodowe konserwowane, zupy, żelatyna spożywcza, 30 aromaty do ciast, biszkopty, bułki,
ciasta, chleby, cukier, cukierki, czekolada, drożdże, galaretki owocowe, herbata, kakao, kasza, kawa, keczup, knedle, kopytka, lody, lukier
do ciast, majonez, makarony, mąka, miód, mięso zapiekane w cieście,
migdały, mrożony jogurt, muesli, musy, napoje na bazie czekolady,
kakao, kawy, z mlekiem lub bez, ozdoby do ciast jadalne, pierogi, pizze, placki, płatki, płatki śniadaniowe, proszki do pieczenia, przyprawy
korzenne, puddingi, pyzy, ryż, słodycze, sosy do mięsa, sosy do polewania deserów, sosy sałatkowe, sushi, wyroby cukiernicze i piekarnicze: tarty, tortille, zapiekanki, żywność na bazie mąki, 32 napoje
bezalkoholowe, nektary owocowe, soki owocowe i warzywne, piwo,
woda gazowana, mineralna i stołowa, 33 napoje alkoholowe (z wyłączeniem piwa), 34 cygara, cygaretki, cygarnice nie z metali szlachetnych, fajki, filtry do papierosów, gilotynki do cygar, papierosy, papierośnice nie z metali szlachetnych, tabaka, tabakierki, tytoń, tytoń
do żucia, woreczki na tytoń, zapalniczki, zapałki, zioła do palenia, 35
agencje informacji handlowej, badanie rynku, doradztwo specjalistyczne w sprawach działalności gospodarczej, dystrybucja materiałów reklamowych, organizowanie pokazów towarów, organizowanie
prezentacji produktów, usługi reklamy i reklama za pośrednictwem
Internetu, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, uaktualnianie materiałów reklamowych, wynajmowanie powierzchni reklamowych, wyszukiwanie informacji dla osób trzecich, zgrupowanie
na rzecz osób trzecich towarów branży: alkoholowej, cukierniczej,
gastronomicznej, piekarniczej, spożywczej pozwalające wygodnie
je oglądać i kupować w hurtowniach i sklepach oraz oferowanie tych
towarów również za pośrednictwem Internetu, 39 usługi dostarczania towarów, dostarczanie towarów zamówionych korespondencyjnie, dystrybucja paczek i przesyłek, magazynowanie, pakowanie towarów, przewóz samochodami ciężarowymi, rozładunek, spedycja,
usługi kurierskie, 42 administrowanie stronami komputerowymi, aktualizowanie oprogramowania komputerowego, tworzenie i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich, 43 serwis gastronomiczny, usługi zaopatrzenia w żywność i napoje dla: hoteli, kafeterii,
kawiarni, restauracji, sklepów, snack-barów, stołówek.
(111) 334444
(151) 2020 10 12
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(210) 506980

(591) błękitny
(531) 26.11.12, 26.11.03, 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 6 konstrukcje metalowe, konstrukcje stalowe [budownictwo], 19 półfabrykaty budowlane niemetalowe, beton, prefabrykaty
betonowe, materiały budowlane niemetalowe, asfalt, smoła i bitumy,
budynki przenośne niemetalowe, budowle (konstrukcje) niemetalowe, domy z prefabrykatów, kesony dla budownictwa podwodnego,
konstrukcyjne elementy niemetalowe dla budownictwa, 37 budownictwo, usługi budowlane, murarstwo, nadzór budowlany, wiercenie
studni, wynajem sprzętu budowlanego, budownictwo podwodne,
42 badania geologiczne, badania w dziedzinie budownictwa, opracowanie projektów technicznych, pomiary geodezyjne, projektowania budowlane, usługi doradcze w dziedzinie technologii, usługi
inżynieryjne, usługi kartograficzne, usługi architektoniczne.
(111) 334445
(220) 2019 11 20
(210) 506986
(151) 2020 10 12
(441) 2019 12 30
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO INŻYNIERYJNE IMB-PODBESKIDZIE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Skoczów (PL)
(540) (znak słowny)
(540) IMB-PODBESKIDZIE
(510), (511) 6 konstrukcje metalowe, konstrukcje stalowe [budownictwo], 19 półfabrykaty budowlane niemetalowa, beton, prefabrykaty
betonowe, materiały budowlane niemetalowe, asfalt, smoła i bitumy,
budynki przenośne niemetalowe, budowle (konstrukcje) niemetalowe, domy z prefabrykatów, kesony dla budownictwa podwodnego,
konstrukcyjne elementy niemetalowe dla budownictwa, 37 budownictwo, usługi budowlane, murarstwo, nadzór budowlany, wiercenie
studni, wynajem sprzętu budowlanego, budownictwo podwodne,
42 badania geologiczne, badania w dziedzinie budownictwa, opracowanie projektów technicznych, pomiary geodezyjne, projektowania budowlane, usługi doradcze w dziedzinie technologii, usługi
inżynieryjne, usługi kartograficzne, usługi architektoniczne.
(111) 334446
(220) 2019 11 21
(210) 507016
(151) 2020 10 12
(441) 2019 12 30
(732) MELANIUK MAREK PLUS BRAND, Radzyń Podlaski (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) +Brand
(540)

(531) 27.05.01, 24.13.99
(510), (511) 42 usługi graficzne, usługi projektowe, projektowanie
plakatów reklamowych, billboardów, katalogów, ulotek, prospektów, gadżetów, projektowanie dekoracji wnętrz, projektowanie opakowań, znaków towarowych i firmowych oraz identyfikacji wizualnej
marek, opracowywanie kompleksowych systemów identyfikacji wizualnej firm, nazewnictwo, usługi w zakresie wzornictwa przemysłowego i małej architektury, projektowanie stoisk wystawienniczych,
projektowanie i tworzenie stron internetowych, webdesign, projektowanie stron korporacyjnych i wizerunkowych, projektowanie
i tworzenie aplikacji typu desktop, mobilnych jak i www, wdrażanie
systemów zarządzania treścią działających w oparciu o autorskie
oprogramowanie, kreacja graficzna usługi fotograficzne, animacja
telewizyjna, projektowania wnętrz targowych i wystawowych, stoisk ekspozycyjnych i wystawowych, stoisk targowych oraz promocyjnych, projektowanie wszelkich materiałów reklamowych oraz
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upominków reklamowych: drobnych wyrobów pamiątkarskich
ze skóry, szkła i porcelany oraz wykonywanie reklamowych projektów graficznych, projektowanie drukowanych materiałów reklamowych, druków, plakatów, ulotek reklamowych oraz opakowań, w tym
z papieru, tektury, prowadzenie badań i wdrożeń w zakresie wskazanych wyżej zadań na rzecz osób trzecich, usługi graficzne, tworzenie
i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich, opracowywanie serwisów internetowych, web design, projektowanie stron korporacyjnych i wizerunkowych, doradztwo informatyczne w zakresie
integracji biznesowych za pomocą narzędzi informatycznych, projektowanie i tworzenie platform integracji biznesowych działających
w modelu intranetu i ekstranetu, projektowanie i tworzenie aplikacji
typu desktop, mobilnych jak i www, wdrażanie systemów zarządzania treścią działających w oparciu o autorskie oprogramowanie, udostępnianie czasu dostępu do komputerowych baz danych, kreacja
graficzna, corporate identity-projektowanie znaków oraz identyfikacji wizualnej marek, nazewnictwo, oznakowania przestrzenne, instalacje oprogramowania komputerowego, opakowań, opracowywanie
kompleksowych systemów identyfikacji wizualnej firm, projektowanie systemów komputerowych, konwersja danych lub dokumentów
na formę elektroniczną, usługi projektantów mody, projektowanie
dekoracji wnętrz, wzornictwo przemysłowe-stylizacja, usługi związane z projektowaniem graficznym [sztuka].

(111) 334447
(220) 2019 11 21
(210) 507035
(151) 2020 10 12
(441) 2020 03 16
(732)	HOTELS MANAGEMENT PRESTIGE PM
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Piaseczno (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Bel Mare Resort
(540)

(591) granatowy
(531) 26.11.09, 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 39 organizowanie podróży z i do hotelu, 41 organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie kongresów, organizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie
i prowadzenie sympozjów, organizowanie i prowadzenie warsztatów
[szkolenie], organizowanie balów, organizowanie i prowadzenie koncertów, organizowanie konkursów [edukacja lub rozrywka], udostępnianie obiektów i sprzętu rekreacyjnego, udostępnianie obiektów
i sprzętu sportowego, pływalnie [baseny], udostępnianie pływalni,
usługi sportowe w zakresie fitnessu, usługi rozrywkowe świadczone
przez hotele, udostępnianie obiektów i sprzętu rozrywkowego w hotelach, usługi świadczone przez parki wodne (aqua parki), 43 udostępnianie miejsc noclegowych w hotelach, usługi hotelowe, usługi
w zakresie zakwaterowania wakacyjnego i turystycznego, biura zakwaterowania [hotele, pensjonaty], tymczasowe zakwaterowanie,
domy turystyczne, motele, pensjonaty, usługi w zakresie obozów wakacyjnych [zakwaterowanie], rezerwacje hotelowe, usługi hotelowe
dla uprzywilejowanych klientów, rezerwacja pokojów hotelowych
dla podróżnych, informacja hotelowa, hotelowe usługi kateringowe, usługi restauracji hotelowych, usługi restauracyjne świadczone
przez hotele, usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, restauracje,
bary szybkiej obsługi [snack-bary], kafeterie [bufety], obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, restauracje samoobsługowe, stołówki, usługi barowe, usługi restauracyjne,
wynajmowanie sal na zebrania, wynajmowanie zakwaterowania
na pobyt czasowy, udostępnianie informacji online dotyczących rezerwacji hotelowych, usługi rezerwacji hoteli świadczone za pośrednictwem internetu, udostępnianie obiektów i sprzętu wystawienniczego w hotelach.
(111) 334448
(220) 2019 11 21
(210) 507041
(151) 2020 10 12
(441) 2020 03 16
(732)	ANDEA SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)

(540) MANUFACTURO
(540)

(531) 01.15.17, 26.05.01, 26.05.10, 27.05.01
(510), (511) 9 oprogramowanie do systemów zarządzania produkcją, 42 umożliwianie tymczasowego użytkowania oprogramowania
do systemów zarządzania produkcją nie do pobrania on-line do uzyskiwania dostępu i użytkowania sieci do przetwarzania w chmurze.
(111) 334449
(220) 2019 11 21
(210) 507046
(151) 2020 10 15
(441) 2020 03 23
(732) BIGDA JOANNA I BIGDA PAWEŁ HURTOWNIA MIĘSA
I WĘDLIN SMACZEK SPÓŁKA CYWILNA, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Smaczek
(540)

(591) żółty, brązowy, czarny, czerwony, różowy, biały
(531) 27.05.01, 27.05.24, 26.01.03, 26.01.18, 29.01.15
(510), (511) 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna: mięsa, wędlin, wyrobów mięsnych, past mięsnych (w tym pasztetów, smalcu), przetworów mięsnych i mięsno-warzywnych, kiełbas, podrobów, salcesonów, kaszanek, ekstraktów mięsnych i galaretek mięsnych.
(111) 334450
(220) 2019 11 21
(210) 507048
(151) 2020 10 12
(441) 2020 03 09
(732) LEGENDARY POLISH BRAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Józefów (PL)
(540) (znak słowny)
(540) WIENIAWA
(510), (511) 33 alkohole wysokoprocentowe.
(111) 334451
(220) 2019 11 21
(210) 507053
(151) 2020 10 12
(441) 2020 03 16
(732)	GRUPA EKOENERGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sierakowice Prawe (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	GRUPA eKOENERGIA
(540)

(591) biały, ciemnozielony, jasnozielony
(531) 05.03.11, 05.03.13, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 instalacje elektryczne, instalacje elektryczne do zdalnego sterowania procesami przemysłowymi, 11 urządzenia do celów
sanitarnych, instalacje grzewcze, instalacje do ogrzewania wodnego, instalacje do zaopatrywania w wodę, instalacje i urządzenia
do osuszania, instalacje i urządzenia wentylacyjne (klimatyzacyjne),
instalacje klimatyzacyjne, 37 usługi hydrauliczne, montaż i naprawa
instalacji grzewczych, budownictwo, 42 projektowanie budowlane,
doradztwo w zakresie oszczędności energii.
(111) 334452
(220) 2019 11 22
(210) 507064
(151) 2020 10 09
(441) 2020 02 17
(732)	GRUSZKO PATRYCJUSZ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) BiLARD
(510), (511) 30 cukierki, trufle, karmelki, czekolady, czekoladki, bomboniery, batony, pianka w czekoladzie, ciasteczka, marcepanki, lody
spożywcze, pralinki.
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(111) 334453
(220) 2019 11 22
(151) 2020 10 12
(441) 2020 03 16
(732) Belmont Trading Co., Inc., Buffalo Grove (US)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CLEVERCEL
(540)

(210) 507067

(531) 27.05.01
(510), (511) 9 używane urządzenia elektroniczne osób trzecich, mianowicie smartfony, telefony komórkowe, tablety i laptopy, 35 usługi
handlu elektronicznego, mianowicie sprzedaż używanych urządzeń
elektronicznych osób trzecich za pośrednictwem globalnej sieci
komputerowej.
(111) 334454
(220) 2019 11 22
(151) 2020 10 12
(441) 2020 03 16
(732) Belmont Trading Co., Inc., Buffalo Grove (US)
(540) (znak graficzny)
(540)
(540)

(210) 507068

(531) 16.03.13, 26.04.02, 26.04.04, 26.04.16
(510), (511) 9 używane urządzenia elektroniczne osób trzecich, mianowicie smartfony, telefony komórkowe, tablety i laptopy, 35 usługi
handlu elektronicznego, mianowicie sprzedaż używanych urządzeń
elektronicznych osób trzecich za pośrednictwem globalnej sieci
komputerowej.
(111) 334455
(220) 2019 11 22
(210) 507072
(151) 2020 10 09
(441) 2019 12 30
(732) ROGÓŻ ANDRZEJ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) MINDFLIX
(510), (511) 35 usługi przetwarzania danych online, reklamy online,
usługi reklamowe i marketingowe online, zestawianie katalogów
biznesowych online, udostępnianie online przewodników reklamowych zawierających towary i usługi osób trzecich prowadzących
handel online w Internecie, skomputeryzowane usługi w zakresie
składania zamówień online, dostarczanie przewodników reklamowych do przeszukiwania konsultowanych online, reklama online
za pośrednictwem komputerowej sieci: komunikacyjnej, usługi online z zakresu nawiązywania kontaktów biznesowych, promocja
online sieci komputerowych i stron internetowych, reklama online
za pośrednictwem sieci komputerowej, reklama towarów i usług
sprzedawców online za pośrednictwem przewodnika online do przeszukiwania, usługi sklepów detalicznych online obejmujące odzież,
usługi przetwarzania danych w trybie online, usługi aukcyjne online
za pośrednictwem Internetu, reklama online poprzez komputerowe
sieci komunikacyjne, dostarczanie informacji gospodarczych i handlowych online, dostarczanie informacji biznesowych i handlowych
online, usługi aukcji online dla osób trzecich, usługi w zakresie zamówień online, świadczenie usług porównania cen online, publikowanie
materiałów reklamowych online, usługi zarządzania społecznością
online, porównywanie usług finansowych online, usługi aukcyjne
online, udostępnianie katalogów [spisów] informacji handlowych
online w Internecie, przeprowadzanie ankiet badawczych online
z zakresu zarządzania firmą, świadczenie usług w zakresie katalogów informacji handlowych online, prowadzenie wystaw w ramach
wirtualnych targów handlowych online, usługi sprzedaży detalicznej
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świadczone online w zakresie torebek, usługi sprzedaży detalicznej
świadczone online w zakresie zabawek, organizowanie subskrypcji
w zakresie publikacji online dla osób trzecich, zawieranie transakcji
handlowych na rzecz innych, przez sklepy online, usługi sprzedaży
detalicznej świadczone online w zakresie artykułów bagażowych,
usługi sklepów detalicznych online związane z produktami kosmetycznymi i pielęgnacyjnymi, usługi handlu detalicznego online w zakresie muzyki cyfrowej do pobrania, usługi handlu detalicznego online w zakresie dzwonków telefonicznych do pobrania, promowanie
muzyki innych poprzez dostarczanie portfolio online za pośrednictwem witryn internetowych, rozpowszechnianie reklam dla osób
trzecich za pomocą sieci komunikacyjnej online w Internecie, usługi
handlu detalicznego online obejmującego nagraną muzykę i nagrane filmy do pobrania, świadczenie usług administracyjnych dla instytucji akademickich w zakresie zapisów na kursy online, promowanie projektów innych osób poprzez udostępnianie portfolio online
za pośrednictwem strony internetowej, reklama poprzez przesyłanie
materiałów reklamowych online dla osób trzecich poprzez elektroniczne sieci komunikacyjne, usługi handlu detalicznego online w zakresie muzyki i filmów nagranych oraz do pobrania, usługi handlowe
online, w ramach których sprzedający wystawiają produkty na aukcję, a licytacja odbywa są za pośrednictwem Internetu.

(111) 334456
(220) 2019 11 22
(151) 2020 10 12
(441) 2020 03 16
(732) Belmont Trading Co., Inc., Buffalo Grove (US)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CLEVERCEL
(540)

(210) 507074

(531) 16.03.13, 26.04.02, 26.04.16, 27.05.01
(510), (511) 9 używane urządzenia elektroniczne osób trzecich, mianowicie smartfony, telefony komórkowe, tablety i laptopy, 35 usługi
handlu elektronicznego, mianowicie sprzedaż używanych urządzeń
elektronicznych osób trzecich za pośrednictwem globalnej sieci
komputerowej.
(111) 334457
(220) 2019 11 22
(210) 507096
(151) 2020 10 14
(441) 2020 03 16
(732) ZONDZIUK EWA R E V I R, Oleśnica (PL)
(540) (znak słowny)
(540) revir
(510), (511) 25 odzież męska, damska i dziecięca, odzież codzienna,
odzież rekreacyjna, odzież sportowa, odzież wieczorowa, odzież
do spania, odzież dżinsowa, odzież wierzchnia, artykuły odzieżowe
w stylu sportowym, bezrękawniki, bielizna, bielizna dla kobiet, bielizna dla mężczyzn, bokserki, bokserki damskie [bielizna], slipy męskie,
figi damskie, majtki, bielizna nocna, bikini, biustonosze, staniki sportowe, swetry, golfy [odzież], polary, półgolfy, narzutki na ramiona,
bluzy z kapturem, bluzy sportowe, bluzy dresowe, bluzy polarowe,
kurtki, kurtki dżinsowe, kurtki dresowe, kurtki bluzy, płaszcze, żakiety
z dzianiny, wiatrówki, chusty [odzież], chustki [apaszki], szale, szaliki,
rękawiczki, bluzki, podkoszulki, koszulki polo, koszulki z krótkim rękawem, t-shirty z krótkim rękawem, topy [odzież], tuniki, body [odzież],
kamizelki, kombinezony, kostiumy, stroje plażowe, kostiumy kąpielowe, kąpielówki, koszule, koszule codzienne, koszule eleganckie,
koszule sportowe, piżamy, koszule nocne, szlafroki, legginsy, getry,
skarpetki, spodnie, eleganckie spodnie, spodnie [nieformalne], dżinsy, spodnie dresowe, krótkie spodnie, spodenki, szorty, spódnico-spodnie, spódnice, stroje wizytowe, sukienki damskie, szelki, paski,
krawaty, rajstopy, obuwie, obuwie damskie, obuwie dla mężczyzn,
obuwie dla dzieci, obuwie na plażę, obuwie sportowe, obuwie rekreacyjne, obuwie codzienne, buty sznurowane, nakrycia głowy, chusty,
szale na głowę, czapki [nakrycia głowy], czapki z daszkiem, nakrycia
głowy dla dzieci, opaski na głowę, 35 usługi sprzedaży detalicznej
i hurtowej oraz usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej świadczone
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online w zakresie następujących towarów: odzież męska, damska
i dziecięca, odzież codzienna, odzież rekreacyjna, odzież sportowa, odzież wieczorowa, odzież do spania, odzież dżinsowa, odzież
wierzchnia, artykuły odzieżowe w stylu sportowym, bezrękawniki,
bielizna, bielizna dla kobiet, bielizna dla mężczyzn, bokserki, bokserki damskie [bielizna], slipy męskie, figi damskie, majtki, bielizna
nocna, bikini, biustonosze, staniki sportowe, swetry, golfy [odzież],
polary, półgolfy, narzutki na ramiona, bluzy z kapturem, bluzy sportowe, bluzy dresowe, bluzy polarowe, kurtki, kurtki dżinsowe, kurtki
dresowe, kurtki bluzy, płaszcze, żakiety z dzianiny, wiatrówki, chusty
[odzież], chustki [apaszki], szale, szaliki, rękawiczki, bluzki, podkoszulki, koszulki polo, koszulki z krótkim rękawem, t-shirty z krótkim rękawem, topy [odzież], tuniki, body [odzież], kamizelki, kombinezony,
kostiumy, stroje plażowe, kostiumy kąpielowe, kąpielówki, koszule,
koszule codzienne, koszule eleganckie, koszule sportowe, piżamy,
koszule nocne, szlafroki, legginsy, getry, skarpetki, spodnie, eleganckie spodnie, spodnie [nieformalne], dżinsy, spodnie dresowe, krótkie
spodnie, spodenki, szorty, spódnico-spodnie, spódnice, stroje wizytowe, sukienki damskie, szelki, paski, krawaty, rajstopy, obuwie, obuwie damskie, obuwie dla mężczyzn, obuwie dla dzieci, obuwie na plażę, obuwie sportowe, obuwie rekreacyjne, obuwie codzienne, buty
sznurowane, nakrycia głowy, chusty, szale na głowę, czapki [nakrycia
głowy], czapki z daszkiem, nakrycia głowy dla dzieci, opaski na głowę.

(111) 334458
(220) 2019 11 25
(210) 507101
(151) 2020 10 12
(441) 2020 04 20
(732) KANIGOWSKA MAŁGORZATA USŁUGI KOREPETYTORSKIE
MARGO-FLYING POLYGLOT, Gdańsk (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) W N E S LATAJĄCY POLIGLOTA Małgorzata Kanigowska
(540)

(591) srebrny, złoty, czarny
(531) 01.01.17, 18.05.03, 26.01.16, 26.01.19, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 edukacyjne oprogramowanie komputerowe, edukacyjne aplikacje komputerowe, edukacyjne aplikacje mobilne, środki
edukacyjne do pobrania, edukacyjne aplikacje na tablety, edukacyjne programy komputerowe dla dzieci, edukacyjne materiały na zajęcia, do pobrania, 16 materiały edukacyjne i instruktażowe, podręczniki edukacyjne, publikacje edukacyjne, drukowane materiały
edukacyjne, materiały piśmienne i wyposażenie edukacyjne, książki
edukacyjne, 41 nauczanie, nauczanie języków obcych, nauczanie języków, nauczanie wspomagane komputerowo, nauczanie indywidualne, nauczanie i szkolenia.
(111) 334459
(220) 2019 11 25
(210) 507173
(151) 2020 10 14
(441) 2020 03 16
(732) MAXIMUS BROKER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Toruń (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MAXIMUS BROKER
(540)

(591) ciemnoniebieski, szary
(531) 29.01.12, 27.05.01
(510), (511) 35 zarządzanie i administrowanie działalnością gospodarczą, organizowanie działalności gospodarczej, wyszukiwanie
informacji w plikach informatycznych dla osób trzecich, 36 pośrednictwo ubezpieczeniowe, pośrednictwo ubezpieczeniowe w zakresie ubezpieczeń na życie, pośrednictwo ubezpieczeniowe w zakresie

ubezpieczeń majątkowych, analizy finansowe, doradztwo w sprawach finansowych, doradztwo w sprawach ubezpieczeniowych,
finansowa wycena dotycząca ubezpieczeń, finansowa wycenia
nieruchomości, finansowa wycena banków, finansowe doradztwo,
informacja o ubezpieczeniach, lokaty kapitału, transakcje finansowe, transfer elektroniczny, środków finansowych, ubezpieczenia,
ubezpieczenia morskie, ubezpieczenia zdrowotne, usługi ubezpieczeniowe, wycena nieruchomości, pośrednictwo w ubezpieczeniach
od następstw nieszczęśliwych wypadków, ubezpieczenia na życie, likwidacja szkód, 42 doradztwo w sprawach sprzętu komputerowego,
usługi w zakresie oprogramowania komputerowego takie jak: aktualizacje, instalacje, konserwacja, powielanie, projektowanie.

(111) 334460
(220) 2019 11 25
(151) 2020 10 09
(441) 2020 02 03
(732) MEDICINAE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) medicinae
(540)

(210) 507183

(591) biały, błękitny
(531) 29.01.04, 27.05.01, 26.01.14
(510), (511) 3 kosmetyki, 5 środki sanitarne do celów medycznych,
preparaty weterynaryjne, preparaty farmaceutyczne, dietetyczna
żywność przystosowana do celów medycznych, dietetyczne substancje przystosowane do celów medycznych, herbata lecznicza, żywność
dla niemowląt, plastry do celów medycznych, samoprzylepne plastry
lecznicze, materiały opatrunkowe, materiały do plombowania zębów,
woski dentystyczne, balsamy do celów leczniczych, zioła lecznicze,
leki dla ludzi, leki pomocnicze, suplementy diety dla ludzi i zwierząt,
9 wagi do celów medycznych, programy komputerowe, karty magnetyczne kodowane, 10 aparatura i instrumenty chirurgiczne, medyczne, stomatologiczne i weterynaryjne, urządzenia i przyrządy pomiarowe oraz kontrolne do celów medycznych, urządzenia do pomiaru
ciśnienia krwi, urządzenia do badania poziomu cukru, aparatura diagnostyczna do celów medycznych, artykuły ortopedyczne, materiały
do zszywania stosowane w chirurgii, meble specjalne do celów medycznych, 16 afisze, albumy, broszury, czasopisma jako periodyki, gazety, katalogi, książki, plakaty, 30 cukierki, herbata, drożdże, glukoza
do celów kulinarnych, guma do żucia, preparaty roślinne zastępujące
kawę, kleiki spożywcze na bazie mleka, kit pszczeli, mleczko pszczele, skrobia do celów spożywczych, słodziki naturalne, 35 badania
opinii publicznej, badania rynku, doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie
zarządzania personelem, doradztwo w zarządzaniu działalnością
gospodarczą, marketing, rekrutacja personelu, reklama, dystrybucja
materiałów reklamowych takich jak: próbki, druki, prospekty, broszury, usługi na rzecz osób trzecich w zakresie dekorowania wystaw sklepowych, usługi na rzecz osób trzecich w zakresie prenumeraty czasopism, promocja sprzedaży dla osób trzecich, usługi na rzecz osób
trzecich w zakresie organizowania targów i wystaw w celach handlowych lub reklamowych, usługi sekretarskie, usługi na rzecz osób
trzecich w zakresie wynajmu czasu reklamowego we wszystkich środkach przekazu, usługi na rzecz osób trzecich w zakresie wypożyczania materiałów reklamowych, usługi na rzecz osób trzecich w zakresie
sprzedaży hurtowej i detalicznej kosmetyków, produktów farmaceutycznych, produktów weterynaryjnych, produktów sanitarnych,
substancji dietetycznych do celów leczniczych, herbat leczniczych,
żywności dla niemowląt, plastrów, materiałów opatrunkowych, materiałów do plombowania zębów, wosków dentystycznych, urządzeń
i przyrządów pomiarowych oraz kontrolnych do celów medycznych,
ciśnieniomierze, urządzeń do badania poziomu cukru, programów
komputerowych, aparatów i instrumentów chirurgicznych, aparatów
i instrumentów medycznych, aparatów i instrumentów stomatologicznych, aparatów i instrumentów weterynaryjnych, artykułów or-
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topedycznych, materiałów do zszywania stosowanych w chirurgii, 38
usługi ogłoszeń elektronicznych jako telekomunikacja, przesyłanie
informacji, informacja o telekomunikacji, usługi telekomunikacyjne,
zapewnianie on-line blogów, forów, fotogalerii, czatów, zapewnianie
multimedialnej przestrzeni on-line gdzie osoby trzecie mogą komentować oraz oceniać treści tekstowe, graficzne, fotograficzne, wideo
i/lub audio, usługi portali internetowych, 40 usługi poligraficzne,
usługi drukowania, 41 organizowanie i prowadzenie seminariów, informacja o imprezach rozrywkowych, informacja o rekreacji, organizowanie i obsługa konferencji, organizowanie i obsługa kongresów,
organizowanie konkursów, organizowanie loterii, kultura fizyczna,
organizowanie zawodów sportowych, publikowanie tekstów innych
niż reklamowych, publikacje elektroniczne on-line książek i periodyków, publikowanie książek, usługi reporterskie, organizowanie i prowadzenie sympozjów, organizacja wystaw związanych z kulturą lub
edukacją, poradnictwo zawodowe-porady w zakresie edukacji lub
kształcenia, organizowanie i prowadzenie pracowni specjalistycznych w formie szkolenia, usługi edukacyjne i szkoleniowe, wypożyczanie nagrań dźwiękowych, wypożyczanie sprzętu audio, organizowanie i obsługa zjazdów, tłumaczenia, kształcenie praktyczne
w formie pokazów, usługi wydawnicze, 42 projektowanie, tworzenie,
administrowanie i utrzymywanie portali internetowych, doradztwo
w sprawach sprzętu komputerowego, instalacje oprogramowania
komputerowego, konserwacja oprogramowania komputerowego,
aktualizacja oprogramowania komputerowego, doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego, powielanie oprogramowania
komputerowego, projektowanie oprogramowania komputerowego,
wypożyczanie oprogramowania komputerowego, projektowanie
dekoracji wnętrz, badania chemiczne, prace badawczo-rozwojowe
w dziedzinie nauk medycznych, farmacji i nauk technicznych, badania w dziedzinie kosmetyki, usługi obejmujące doradztwo w zakresie
wyposażania aptek i szpitali w meble i sprzęt biurowy, w urządzenia
i przyrządy pomiarowe oraz kontrolne dla celów medycznych, aparaty i instrumenty chirurgiczne, medyczne, stomatologiczne oraz weterynaryjne, 44 usługi medyczne, kliniki medyczne, opieka zdrowotna,
porady w zakresie farmakologii, pomoc medyczna, usługi w zakresie
higieny i urody dla ludzi, usługi kosmetyczne dla ludzi, opieka pielęgniarska, medyczna, poradnictwo z zakresu medycyny, medycyny
naturalnej i farmacji.

(111) 334461
(220) 2019 12 04
(151) 2020 10 12
(441) 2020 01 20
(732)	YESINDEED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPWOEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WANNABUY
(540)

(210) 507641

(591) czerwony
(531) 26.01.01, 26.01.06, 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 9 platformy oprogramowania do zarządzania współpracą, platformy oprogramowania umożliwiające użytkownikom zbieranie pieniędzy, oprogramowanie do aranżowania transakcji on-line,
35 pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarządzanie
i administrowanie działalnością gospodarczą, zarządzanie programami świadczeń pracowniczych, zarządzanie planami świadczeń
socjalnych dla pracowników, usługi biurowe dla elektronicznego
operowania danymi, usługi w zakresie rozliczeń, świadczenie usług
w zakresie katalogów informacji handlowych on-line, elektroniczne przetwarzanie zamówień, abonowanie dostępu do serwisu telekomunikacyjnych baz danych, usługi reklamowe, marketingowe
i promocyjne, marketing towarów i usług osób trzecich poprzez
dystrybucję kuponów, usługi programów lojalnościowych, motywacyjnych i promocyjnych, organizowanie i zarządzanie programami
motywacyjnymi w zakresie działalności gospodarczej i programami lojalnościowymi, administrowanie programów lojalnościowych
obejmujących zniżki lub zachęty, przeprowadzanie programów motywacyjnych dla pracowników, administrowanie działalnością handlową w zakresie programów akcji pracowniczych, negocjowanie
i rozliczanie transakcji handlowych dla osób trzecich.
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(111) 334462
(220) 2020 03 10
(210) 511291
(151) 2020 10 09
(441) 2020 04 20
(732) WROCŁAWSKIE ZAKŁADY ZIELARSKIE HERBAPOL
SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław (PL)
(540) (znak słowny)
(540)	HEMOROL
(510), (511) 3 kosmetyki, kosmetyki dla ludzi, kosmetyki do higieny
intymnej w postaci: pianek, żeli, kremów, kosmetyki do pielęgnacji
dla osób z hemoroidami w postaci: żeli, kremów, pianek, 5 produkty
farmaceutyczne, leki dla ludzi, preparaty na hemoroidy w postaci:
czopków, żeli, maści, kremów, płynów, pianek, leki ziołowe, preparaty do ciała, do stosowania miejscowego, do użytku medycznego
i terapeutycznego w postaci: żeli, maści, kremów, płynów, pianek.
(111) 334463
(220) 2020 05 11
(210) 513381
(151) 2020 10 15
(441) 2020 06 22
(732) OKANE JACEK HANKE, ALDONA HANKE SPÓŁKA JAWNA,
Tarnowskie Góry (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CFD SEMI
(540)

(591) pomarańczowy, czerwony, niebieski, biały
(531) 26.04.02, 26.04.04, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 9 utrwalone na nośnikach informacje i dane, oprogramowanie, oprogramowanie komputerowe, które wspomaga komputery w rozmieszczaniu równoległych aplikacji i wykonywaniu
równoległych obliczeń, urządzenia do badań naukowych i laboratoryjne, urządzenia dydaktyczne i symulatory, komputery, procesory
danych, systemy przetwarzania danych, dyski obliczeniowe, obwody
elektryczne i obwody drukowane, płytki krzemowe [układy scalone], urządzenia mierzące, wykrywające, monitorujące i kontrolujące,
urządzenia pomiarowe, liczniki numeryczne, urządzenia do sterowania numerycznego, komponenty elektryczne i elektroniczne, aparatura, urządzenia i kable do zastosowania w elektryce, aparatura
i urządzenia do gromadzenia i przechowywania energii elektrycznej,
aparatura i urządzenia do sterowania przepływu energii elektrycznej, przyrządy do pomiaru energii elektrycznej, przyrządy do pomiaru poziomu płynów, 42 usługi naukowe i technologiczne, badania
w dziedzinie mechaniki, usługi w zakresie technologii informacyjnych, opracowywanie i testowanie metod przetwarzania danych, algorytmów i oprogramowania, udostępnianie wirtualnych systemów
komputerowych poprzez chmury obliczeniowe, usługi projektowania w zakresie procesorów danych.
(111) 334464
(220) 2020 05 28
(210) 514086
(151) 2020 12 08
(441) 2020 08 17
(732) KAZIMIERCZAK MICHAŁ SALON OPTYCZNY *ANGELL,
Poznań (PL)
(540) (znak słowny)
(540)	ANGELL
(510), (511) 25 odzież, odzież damska, odzież wieczorowa, odzież
sportowa, ubrania codzienne, kurtki [odzież], swetry [odzież], dzianina [odzież], kombinezony [odzież], komplety sportowe, topy [odzież],
dresy ortalionowe, bluzy dresowe, bluzki, sukienki damskie, koszule, t-shirty z krótkim rękawem, spodnie, spodenki, spódnice, body
[odzież], marynarki od garniturów, paski, rękawiczki, 35 usługi sprzedaży detalicznej związane ze sprzedażą odzieży i dodatków odzieżowych, usługi sklepów detalicznych on-line obejmujące odzież,
skomputeryzowane usługi w zakresie składania zamówień on-line,
administrowanie i organizacja usług sprzedaży wysyłkowej.
(111) 334465
(220) 2020 06 17
(151) 2020 11 20
(441) 2020 08 03
(732) SZYMAŃSKA NADIA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)

(210) 514825
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(540) PEPPERS GHOST CREATIVE ADMAKERS
(540)

(591) czarny, czerwony, biały
(531) 29.01.13, 27.05.01
(510), (511) 41 filmy kinowe (produkcja-), produkcja filmów szkoleniowych, montaż filmów, produkcja filmów, realizacja filmów animowanych, produkcja filmów animowanych, usługi produkcji filmów,
produkcja filmów wideo, produkcja filmów, spektakli, pisanie scenariuszy filmowych, reżyseria filmowa, inna niż reżyseria filmów reklamowych, produkcja muzycznych filmów wideo, realizacja filmów
w studiach, produkcja graficznych fragmentów filmowych, usługi
filmowania z powietrza, produkcja filmów innych niż reklamowe,
projekcja filmów do celów technicznych, produkcja filmów w celach
rozrywkowych, produkcja efektów specjalnych do filmów, sporządzanie napisów [np. do filmów], produkcja wcześniej nagranych
filmów wideo, produkcja filmów w celach edukacyjnych, produkcja
filmowa, radiowa i telewizyjna, usługi w zakresie produkcji filmów kinematograficznych, świadczenie usług rozrywkowych za pośrednictwem filmów wideo, usługi studiów w zakresie nagrywania filmów
kinematograficznych.
(111) 334466
(220) 2020 08 14
(151) 2021 02 17
(441) 2020 10 26
(732) MIKOŁAJCZYK MARCIN, Andrychów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Laneko
(540)

(210) 517158

(591) pomarańczowy, zielony, niebieski
(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 2 lakiery, bejce, farby, 35 sprzedaż detaliczna i hurtowa
prowadzona w sklepie i hurtowni oraz drogą internetową artykułów
w postaci farb, lakierów, bejc oraz wyrobów chemicznych.
(111) 334467
(220) 2020 08 18
(210) 517245
(151) 2021 01 20
(441) 2020 10 05
(732) POLLYART SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Toruń (PL)
(540) (znak słowny)
(540) POLLYART
(510), (511) 35 doradztwo marketingowe w zakresie mediów społecznościowych, pomoc w zakresie marketingu, porady w zakresie
marketingu, marketing internetowy, usługi konsultingowe w zakresie marketingu internetowego, usługi reklamowe i marketingowe
online, optymalizacja stron internetowych, promowanie towarów
i usług osób trzecich w Internecie, promocja, reklama i marketing
stron internetowych on-line, rozpowszechnianie materiałów reklamowych w Internecie, prezentowanie produktów w mediach dla
celów sprzedaży detalicznej, usługi doradcze dotyczące reklamy,
promocji i marketingu, wsparcie w dziedzinie promocji biznesu, udostępnianie informacji o działalności gospodarczej za pośrednictwem
strony internetowej, 42 projektowanie, tworzenie i utrzymywanie
stron internetowych (w tym sklepów internetowych), doradztwo
w projektowaniu stron internetowych, usługi graficzne.
(111) 334468
(220) 2019 11 26
(210) 507200
(151) 2020 10 12
(441) 2020 02 10
(732) TUBĄDZIN MANAGEMENT GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Cedrowice Parcela (PL)
(540) (znak słowny)
(540) MELIA
(510), (511) 19 belki niemetalowe, betonowe elementy budowlane,
boazeria niemetalowa, boazerie, konstrukcje budowlane niemetalo-

we, materiały budowlane niemetalowe, kamień budowlany, niemetalowe elementy konstrukcyjne dla budownictwa, glina ceglarska,
cegły, pokrycia dachowe niemetalowe, dachówki niemetalowe, niemetalowe konstrukcje przykryć dachów, figurki i posążki z kamienia,
betonu lub marmuru, gzymsy niemetalowe, kanały niemetalowe dla
instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, wyroby kamieniarstwa,
obudowy kominków, kształtowniki niemetalowe, łupek twardy, elementy obróbkowe budowlane niemetalowe, materiały ogniotrwałe
budowlane niemetalowe, okładziny niemetalowe dla budownictwa,
palisady niemetalowe, płytki niemetalowe dla budownictwa, płytki
podłogowe i ścienne niemetalowe, płytki ceramiczne, płyty niemetalowe, podłogi niemetalowe, podpory niemetalowe, pokrycia
niemetalowe dla budownictwa, powłoki jako materiały budowlane,
profile niemetalowe dla budownictwa, rury sztywne niemetalowe
dla budownictwa, schody niemetalowe, słupy niemetalowe, sufity
niemetalowe, kamień, sztuczny kamień, pokrycia niemetalowe ścian,
terakota, zaprawy budowlane, 35 agencje importowo-eksportowe, agencje informacji handlowej, agencje reklamowe, dystrybucja
materiałów reklamowych, komputerowe zarządzanie plikami, pozyskiwanie i systematyzacja danych do komputerowych baz danych,
organizowanie wystaw w celach handlowych lub reklamowych, wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych dla osób trzecich,
pokazy towarów, promocja sprzedaży dla osób trzecich, reklama
za pośrednictwem sieci komputerowej, reklamy, rozpowszechnianie
ogłoszeń reklamowych, wyszukiwanie w komputerowych bazach danych, usługi zaopatrzenia osób trzecich jako zakupy produktów usług
dla innych przedsiębiorstw, zarządzanie zbiorami informatycznymi,
zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych towarów pozwalające
nabywcy wygodnie oglądać i kupować te towary na stronie internetowej dotyczącej sprzedaży produktów przemysłowych, materiałów
budowlanych, artykułów gospodarstwa domowego, kamieni budowlanych, wyrobów kamieniarstwa, płytek, płytek ceramicznych, płytek
ściennych, terakoty, podłóg, pokryć dla budownictwa, kamieni, części
instalacji sanitarnych, instalacji i aparatur sanitarnych, zgrupowanie
na rzecz osób trzecich różnych towarów pozwalające nabywcy wygodnie oglądać i kupować te towary w sklepie lub hurtowni z produktami przemysłowymi, materiałami budowlanymi, artykułami
gospodarstwa domowego, kamieniami budowlanymi, wyrobami
kamieniarstwa, płytkami, płytkami ceramicznymi, płytkami ściennymi, terakotą, podłogami, pokryciami dla budownictwa, kamieniami,
częściami instalacji sanitarnych, instalacjami i aparaturą sanitarną.

(111) 334469
(220) 2019 11 26
(210) 507206
(151) 2020 10 12
(441) 2020 02 10
(732) STERNAK ANDRZEJ PERFECTO, LORD ESTATE, OTOKOM,
Częstochowa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) oto KOM
(540)

(591) czarny, biały, niebieski
(531) 26.01.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 komputery, komputery przenośne, komputery przenośne (podręczne), drukarki komputerowe, komputerowe urządzenia
peryferyjne, klawiatury komputerowe, monitory (hardware komputerowy), monitory (programy komputerowe), oprogramowanie
do gier komputerowych, oprogramowanie komputerowe nagrane,
programy sterujące komputerowe nagrane, programy komputerowe (software ładowalny), interfejsy komputerowe (informatyka),
dystrybutory dysków komputerowych, stacja taśm magnetycznych
do komputerów, napędy dysków do komputera, urządzenia nawigacyjne dla pojazdów, podkładki pod myszy komputerowe, podpórki pod nadgarstki do użytku z komputerem, oprogramowanie
do przesyłania wiadomości on-line, 35 zgrupowanie na rzecz osób
trzecich różnych towarów pozwalające nabywcy wygodnie oglądać
i kupować te towary na stronie internetowej dotyczące sprzedaży
komputerów, sprzętu komputerowego, akcesoriów komputerowych,
serwerów, programów komputerowych, zgrupowanie na rzecz osób
trzecich różnych towarów pozwalające nabywcy wygodnie oglądać
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i kupować te towary w sklepie lub hurtowni z komputerami, sprzętem komputerowym, akcesoriami komputerowymi, serwerami,
programami komputerowymi, usługi reklamowe w tym reklama
on-line w sieci komputerowej dotyczące sprzętu komputerowego,
sprzętu elektronicznego, akcesoriów i oprogramowania dla produktów ubezpieczeniowych, usługi sprzedaży detalicznej w związku
ze sprzętem informatycznym, usługi aukcyjne on-line za pośrednictwem Internetu, prowadzenie sklepu internetowego, usługi w zakresie sprzedaży internetowej, 37 usługi instalowania, konserwowania
i naprawy sprzętu komputerowego i maszyn biurowych.

(111) 334470
(220) 2019 11 26
(210) 507216
(151) 2020 10 12
(441) 2020 02 10
(732) TUBĄDZIN MANAGEMENT GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Cedrowice Parcela (PL)
(540) (znak słowny)
(540) PRAVIA
(510), (511) 19 belki niemetalowe, betonowe elementy budowlane,
boazeria niemetalowa, boazerie, konstrukcje budowlane niemetalowe,
materiały budowlane niemetalowe, kamień budowlany, niemetalowe elementy konstrukcyjne dla budownictwa, glina ceglarska, cegły,
pokrycia dachowe niemetalowe, dachówki niemetalowe, niemetalowe konstrukcje przykryć dachów, figurki i posążki z kamienia betonu
lub marmuru, gzymsy niemetalowe, kanały niemetalowe dla instalacji
wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, wyroby kamieniarstwa, obudowy
kominków, kształtowniki niemetalowe, łupek twardy, elementy obróbkowe budowlane niemetalowe, materiały ogniotrwałe budowlane
niemetalowe, okładziny niemetalowe dla budownictwa, palisady niemetalowe, płytki niemetalowe dla budownictwa, płytki podłogowe
i ścienne niemetalowe, płytki ceramiczne, płyty niemetalowe, podłogi
niemetalowe, podpory niemetalowe, pokrycia niemetalowe dla budownictwa, powłoki jako materiały budowlane, profile niemetalowe
dla budownictwa, rury sztywne niemetalowe dla budownictwa, schody
niemetalowe, słupy niemetalowe, sufity niemetalowe, kamień, sztuczny
kamień, pokrycia niemetalowe ścian, terakota, zaprawy budowlane, 35
agencje importowo-eksportowe, agencje informacji handlowej, agencje reklamowe, dystrybucja materiałów reklamowych, komputerowe
zarządzanie plikami, pozyskiwanie i systematyzacja danych do komputerowych baz danych, organizowanie wystaw w celach handlowych lub
reklamowych, wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych dla
osób trzecich, pokazy towarów, promocja sprzedaży dla osób trzecich,
reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, reklamy, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, wyszukiwanie w komputerowych bazach danych, usługi zaopatrzenia osób trzecich jako zakupy produktów
usług dla innych przedsiębiorstw, zarządzanie zbiorami informatycznymi, zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych towarów pozwalające
nabywcy wygodnie oglądać i kupować te towary na stronie Internetowej dotyczącej sprzedaży produktów przemysłowych, materiałów
budowlanych, artykułów gospodarstwa domowego, kamieni budowlanych, wyrobów kamieniarstwa, płytek, płytek ceramicznych, płytek
ściennych, terakoty, podłóg, pokryć dla budownictwa, kamieni, części
instalacji sanitarnych, instalacji i aparatur sanitarnych, zgrupowanie
na rzecz osób trzecich różnych towarów pozwalające nabywcy wygodnie oglądać i kupować te towary w sklepie lub hurtowni z produktami
przemysłowymi, materiałami budowlanymi, artykułami gospodarstwa
domowego, kamieniami budowlanymi, wyrobami kamieniarstwa,
płytkami, płytkami ceramicznymi, płytkami ściennymi, terakotą, podłogami, pokryciami dla budownictwa, kamieniami, częściami instalacji
sanitarnych, instalacjami i aparaturą sanitarną.
(111) 334471
(220) 2019 11 26
(210) 507246
(151) 2020 10 12
(441) 2020 02 10
(732) BROWS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) B.R.O.W.S brow bar
(540)

(531) 27.05.01
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(510), (511) 3 aloesowe preparaty do celów kosmetycznych, antyperspiranty [przybory toaletowe], aromaty [olejki eteryczne], balsamy
do celów kosmetycznych, balsamy, inne niż do celów medycznych,
barwniki do celów kosmetycznych, barwniki kosmetyczne, basma
[barwnik kosmetyczny], bazy do perfum kwiatowych, błyszczyki
do ust, brokat do paznokci, bursztyn [wyroby perfumeryjne], chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, chusteczki nasączone
preparatami do usuwania makijażu, cytrynowe olejki eteryczne, dezodoranty dla ludzi i zwierząt, dyfuzory z patyczkami zapachowymi,
ekstrakty kwiatowe [perfumy], ekstrakty ziołowe do celów kosmetycznych, emulsje chroniące przed promieniowaniem słonecznym,
esencja badianowa, esencja mięty [olejek eteryczny], esencje eteryczne, farby do brody, farby do włosów, geraniol, heliotropina, henna [barwnik kosmetyczny], javelle (woda-), jonony [wyroby perfumeryjne], kadzidełka, kadzidełka na patyczkach, kalkomania ozdobna
do celów kosmetycznych, kamień ałun [środek ściągający], kleje
do celów kosmetycznych, kleje do przymocowywania sztucznych
rzęs, kleje do przymocowywania sztucznych włosów, kosmetyki, kosmetyki do brwi, kosmetyki do makijażu, kosmetyki do pielęgnacji
skóry, kosmetyki do rzęs, kremy kosmetyczne, kremy wybielające
do skóry, lakiery do paznokci, maski kosmetyczne, mieszaniny zapachowe potpourri, mleczko migdałowe do celów kosmetycznych,
mleczko oczyszczające do celów kosmetycznych, mydła, mydło dezodoryzujące, mydło do golenia, mydło migdałowe, naklejane ozdoby
do paznokci, odżywki do włosów, olejek bergamotowy, olejek golteriowy, olejek jaśminowy, olejek lawendowy, olejek migdałowy, olejek
różany, olejki do celów kosmetycznych, olejki do perfum i zapachów,
olejki eteryczne, olejki eteryczne z drzewa cedrowego, olejki toaletowe, ołówki do brwi, piżmo [wyroby perfumeryjne], płukanki do oczu,
nie do celów medycznych, płyny do pielęgnacji włosów, pomadki
do ust, pomady do celów kosmetycznych, preparaty do demakijażu,
preparaty do depilacji, preparaty do golenia, preparaty do kąpieli,
nielecznicze, preparaty do pielęgnacji paznokci, preparaty do samoopalania [kosmetyki], preparaty fitokosmetyczne, preparaty kolagenowe do celów kosmetycznych, preparaty kosmetyczne do kąpieli,
preparaty kosmetyczne do odchudzania, preparaty ściągające do celów kosmetycznych, produkty perfumeryjne, puder do twarzy, rzęsy
sztuczne, sole kąpielowe do celów innych niż lecznicze, sztuczne paznokcie, środki odświeżające powietrze [zapachowe], świece do masażu do celów kosmetycznych, talk kosmetyczny, tłuszcze do celów
kosmetycznych, tusze do rzęs, waciki do celów kosmetycznych, wazelina kosmetyczna, woda kolońska, woda lawendowa, woda perfumowana, woda utleniona do celów kosmetycznych, wosk do depilacji, zestawy kosmetyków, zmywacze do paznokci, żele do masażu,
inne niż do celów medycznych, żelowe płatki pod oczy do celów
kosmetycznych, 44 aromaterapia, depilacja woskiem, fryzjerstwo,
manicure, masaż, salony piękności, usługi saun, usługi solariów.

(111) 334472
(220) 2019 11 26
(210) 507248
(151) 2020 10 12
(441) 2020 02 10
(732) TUBĄDZIN MANAGEMENT GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Cedrowice Parcela (PL)
(540) (znak słowny)
(540) FABRIC
(510), (511) 19 belki niemetalowe, betonowe elementy budowlane,
boazeria niemetalowa, boazerie, konstrukcje budowlane niemetalowe, materiały budowlane niemetalowe, kamień budowlany, niemetalowe elementy konstrukcyjne dla budownictwa, glina ceglarska,
cegły, pokrycia dachowe niemetalowe, dachówki niemetalowe, niemetalowe konstrukcje przykryć dachów, figurki i posążki z kamienia
betonu lub marmuru, gzymsy niemetalowe, kanały niemetalowe dla
instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, wyroby kamieniarstwa,
obudowy kominków, kształtowniki niemetalowe, łupek twardy, elementy obróbkowe budowlane niemetalowe, materiały ogniotrwałe
budowlane niemetalowe, okładziny niemetalowe dla budownictwa,
palisady niemetalowe, płytki niemetalowe dla budownictwa, płytki
podłogowe i ścienne niemetalowe, płytki ceramiczne, płyty niemetalowe, podłogi niemetalowe, podpory niemetalowe, pokrycia
niemetalowe dla budownictwa, powłoki jako materiały budowlane,
profile niemetalowe dla budownictwa, rury sztywne niemetalowe
dla budownictwa, schody niemetalowe, słupy niemetalowe, sufity
niemetalowe, kamień, sztuczny kamień, pokrycia niemetalowe ścian,
terakota, zaprawy budowlane, 35 agencje importowo-eksportowe, agencje informacji handlowej, agencje reklamowe, dystrybucja
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materiałów reklamowych, komputerowe zarządzanie plikami, pozyskiwanie i systematyzacja danych do komputerowych baz danych,
organizowanie wystaw w celach handlowych lub reklamowych, wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych dla osób trzecich,
pokazy towarów, promocja sprzedaży dla osób trzecich, reklama
za pośrednictwem sieci komputerowej, reklamy, rozpowszechnianie
ogłoszeń reklamowych, wyszukiwanie w komputerowych bazach danych, usługi zaopatrzenia osób trzecich jako zakupy produktów usług
dla innych przedsiębiorstw, zarządzanie zbiorami informatycznymi,
zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych towarów pozwalające
nabywcy wygodnie oglądać i kupować te towary na stronie internetowej dotyczącej sprzedaży produktów przemysłowych, materiałów
budowlanych, artykułów gospodarstwa domowego, kamieni budowlanych, wyrobów kamieniarstwa, płytek, płytek ceramicznych, płytek
ściennych, terakoty, podłóg, pokryć dla budownictwa, kamieni, części
instalacji sanitarnych, instalacji i aparatur sanitarnych, zgrupowanie
na rzecz osób trzecich różnych towarów pozwalające nabywcy wygodnie oglądać i kupować te towary w sklepie lub hurtowni z produktami przemysłowymi, materiałami budowlanymi, artykułami
gospodarstwa domowego, kamieniami budowlanymi, wyrobami
kamieniarstwa, płytkami, płytkami ceramicznymi, płytkami ściennymi, terakotą, podłogami, pokryciami dla budownictwa, kamieniami,
częściami instalacji sanitarnych, instalacjami i aparaturą sanitarną.

(111) 334473
(220) 2019 11 26
(210) 507251
(151) 2020 10 12
(441) 2020 02 10
(732) TUBĄDZIN MANAGEMENT GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Cedrowice Parcela (PL)
(540) (znak słowny)
(540) BIRENO
(510), (511) 19 belki niemetalowe, betonowe elementy budowlane,
boazeria niemetalowa, boazerie, konstrukcje budowlane niemetalowe, materiały budowlane niemetalowe, kamień budowlany, niemetalowe elementy konstrukcyjne dla budownictwa, glina ceglarska,
cegły, pokrycia dachowe niemetalowe, dachówki niemetalowe, niemetalowe konstrukcje przykryć dachów, figurki i posążki z kamienia
betonu lub marmuru, gzymsy niemetalowe, kanały niemetalowe dla
instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, wyroby kamieniarstwa,
obudowy kominków, kształtowniki niemetalowe, łupek twardy, elementy obróbkowe budowlane niemetalowe, materiały ogniotrwałe
budowlane niemetalowe, okładziny niemetalowe dla budownictwa,
palisady niemetalowe, płytki niemetalowe dla budownictwa, płytki
podłogowe i ścienne niemetalowe, płytki ceramiczne, płyty niemetalowe, podłogi niemetalowe, podpory niemetalowe, pokrycia
niemetalowe dla budownictwa, powłoki jako materiały budowlane,
profile niemetalowe dla budownictwa, rury sztywne niemetalowe
dla budownictwa, schody niemetalowe, słupy niemetalowe, sufity
niemetalowe, kamień, sztuczny kamień, pokrycia niemetalowe ścian,
terakota, zaprawy budowlane, 35 agencje importowo-eksportowe, agencje informacji handlowej, agencje reklamowe, dystrybucja
materiałów reklamowych, komputerowe zarządzanie plikami, pozyskiwanie i systematyzacja danych do komputerowych baz danych,
organizowanie wystaw w celach handlowych lub reklamowych, wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych dla osób trzecich,
pokazy towarów, promocja sprzedaży dla osób trzecich, reklama
za pośrednictwem sieci komputerowej, reklamy, rozpowszechnianie
ogłoszeń reklamowych, wyszukiwanie w komputerowych bazach danych, usługi zaopatrzenia osób trzecich jako zakupy produktów usług
dla innych przedsiębiorstw, zarządzanie zbiorami informatycznymi,
zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych towarów pozwalające
nabywcy wygodnie oglądać i kupować te towary na stronie internetowej dotyczącej sprzedaży produktów przemysłowych, materiałów
budowlanych, artykułów gospodarstwa domowego, kamieni budowlanych, wyrobów kamieniarstwa, płytek, płytek ceramicznych, płytek
ściennych, terakoty, podłóg, pokryć dla budownictwa, kamieni, części
instalacji sanitarnych, instalacji i aparatur sanitarnych, zgrupowanie
na rzecz osób trzecich różnych towarów pozwalające nabywcy wygodnie oglądać i kupować te towary w sklepie lub hurtowni z produktami przemysłowymi, materiałami budowlanymi, artykułami
gospodarstwa domowego, kamieniami budowlanymi, wyrobami
kamieniarstwa, płytkami, płytkami ceramicznymi, płytkami ściennymi, terakotą, podłogami, pokryciami dla budownictwa, kamieniami,
częściami instalacji sanitarnych, instalacjami i aparaturą sanitarną.

(111) 334474
(220) 2019 11 26
(210) 507253
(151) 2020 10 12
(441) 2020 02 10
(732) TUBĄDZIN MANAGEMENT GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Cedrowice Parcela (PL)
(540) (znak słowny)
(540) MOREDA
(510), (511) 19 belki niemetalowe, betonowe elementy budowlane,
boazeria niemetalowa, boazerie, konstrukcje budowlane niemetalowe, materiały budowlane niemetalowe, kamień budowlany, niemetalowe elementy konstrukcyjne dla budownictwa, glina ceglarska,
cegły, pokrycia dachowe niemetalowe, dachówki niemetalowe, niemetalowe konstrukcje przykryć dachów, figurki i posążki z kamienia
betonu lub marmuru, gzymsy niemetalowe, kanały niemetalowe dla
instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, wyroby kamieniarstwa,
obudowy kominków, kształtowniki niemetalowe, łupek twardy, elementy obróbkowe budowlane niemetalowe, materiały ogniotrwałe
budowlane niemetalowe, okładziny niemetalowe dla budownictwa,
palisady niemetalowe, płytki niemetalowe dla budownictwa, płytki
podłogowe i ścienne niemetalowe, płytki ceramiczne, płyty niemetalowe, podłogi niemetalowe, podpory niemetalowe, pokrycia
niemetalowe dla budownictwa, powłoki jako materiały budowlane,
profile niemetalowe dla budownictwa, rury sztywne niemetalowe
dla budownictwa, schody niemetalowe, słupy niemetalowe, sufity
niemetalowe, kamień, sztuczny kamień, pokrycia niemetalowe ścian,
terakota, zaprawy budowlane, 35 agencje importowo-eksportowe, agencje informacji handlowej, agencje reklamowe, dystrybucja
materiałów reklamowych, komputerowe zarządzanie plikami, pozyskiwanie i systematyzacja danych do komputerowych baz danych,
organizowanie wystaw w celach handlowych lub reklamowych, wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych dla osób trzecich,
pokazy towarów, promocja sprzedaży dla osób trzecich, reklama
za pośrednictwem sieci komputerowej, reklamy, rozpowszechnianie
ogłoszeń reklamowych, wyszukiwanie w komputerowych bazach danych, usługi zaopatrzenia osób trzecich jako zakupy produktów usług
dla innych przedsiębiorstw, zarządzanie zbiorami informatycznymi,
zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych towarów pozwalające
nabywcy wygodnie oglądać i kupować te towary na stronie internetowej dotyczącej sprzedaży produktów przemysłowych, materiałów
budowlanych, artykułów gospodarstwa domowego, kamieni budowlanych, wyrobów kamieniarstwa, płytek, płytek ceramicznych, płytek
ściennych, terakoty, podłóg, pokryć dla budownictwa, kamieni, części
instalacji sanitarnych, instalacji i aparatur sanitarnych, zgrupowanie
na rzecz osób trzecich różnych towarów pozwalające nabywcy wygodnie oglądać i kupować te towary w sklepie lub hurtowni z produktami przemysłowymi, materiałami budowlanymi, artykułami
gospodarstwa domowego, kamieniami budowlanymi, wyrobami
kamieniarstwa, płytkami, płytkami ceramicznymi, płytkami ściennymi, terakotą, podłogami, pokryciami dla budownictwa, kamieniami,
częściami instalacji sanitarnych, instalacjami i aparaturą sanitarną.
(111) 334475
(220) 2019 11 26
(151) 2020 10 14
(441) 2020 01 07
(732) SAJ BOGDAN SAJ 24, Łobez (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SAJ 24 okna drzwi rolety i...
(540)

(210) 507263

(591) szary, ciemnoszary, niebieski
(531) 07.03.01, 29.01.13, 27.05.01, 26.11.01
(510), (511) 37 usługi budowlane, usługi budowlane i naprawy budynków, usługi w zakresie remontów budynków, montaż drzwi i okien,
usługi w zakresie remontów budynków, konserwacja i naprawa instalacji w budynkach, usługi w zakresie instalacji elektrycznych, renowacja instalacji elektrycznych, wykonywanie i instalowanie elementów
stolarki budowlanej, roboty budowlane wykończeniowe i remontowe.
(111) 334476
(151) 2020 10 14

(220) 2019 11 26
(441) 2020 01 07

(210) 507264
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(732) SARANTIS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Piaseczno (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) JAN Niezbędny zielony dom
(540)

(591) żółty, brązowy, zielony, ciemnozielony, czerwony,
pomarańczowy, biały, granatowy, szary
(531) 29.01.15, 27.05.01, 02.09.01, 02.01.05, 05.03.15, 26.11.03
(510), (511) 3 środki wybielające i inne substancje stosowane w praniu, środki i preparaty do czyszczenia, polerowania, szorowania i ścierania, preparaty do czyszczenia i odświeżania do użytku domowego,
detergenty do użytku domowego, preparaty do nadawania połysku,
preparaty do odbarwiania, preparaty do odtłuszczania do celów domowych, preparaty do prania i do płukania, wybielacze stosowane
w pralnictwie, płyny do czyszczenia do użytku domowego, preparaty
antystatyczne do celów domowych, preparaty do zmywania naczyń
i do użytku w zmywarkach, preparaty czyszczące, odświeżające i deodoryzujące używane w zmywarkach, tabletki i proszek do zmywarek,
mydła do użytku domowego, płyny do zmywania naczyń, preparaty
do mycia i polerowania do kuchni i do łazienki, nasączone ściereczki
do czyszczenia, mycia i polerowania, nasączone chusteczki do czyszczenia, chusteczki antystatyczne stosowane w suszarkach do prania,
preparaty do mycia podłóg, płyny i woski do podłóg, kremy do polerowania, krochmal do prania, oleje czyszczące, wosk do parkietu,
pasta do butów, płyny czyszczące do użytku w samochodach, preparaty do czyszczenia tapet, preparaty do udrażniania rur, preparaty
do usuwania kamienia kotłowego do użytku domowego, preparaty
do wybielania skóry zwierzęcej, preparaty do wywabiania plam, preparaty do usuwania rdzy, soda krystaliczna do czyszczenia, 6 folie metalowe do zawijania, pakowania i pieczenia, pojemniki do pakowania
metalowe, opakowania z białej blachy, 8 jednorazowe łyżki, jednorazowe noże, jednorazowe widelce, zastawa stołowa jednorazowego
użytku wykonana z tworzyw sztucznych [sztućce], sztućce i przybory
do przygotowywania żywności będące nożami kuchennymi, przyborami do cięcia i mielenia, ostrza do noży, torby na noże, noże do czyszczenia ryb, tasaki do siekania mięsa [ręczne], 16 tablice ogłoszeniowe
na afisze kartonowe lub papierowe, albumy, bibuła filtracyjna, bibuły,
papierowa bielizna stołowa, blankiety, bloki, bloki rysunkowe, broszury, opakowania do butelek z kartonu lub papieru, opakowania
do butelek z tektury, chorągiewki papierowe, papierowe chusteczki
do nosa, papierowe ręczniki do demakijażu, okładki na dokumenty,
osłony na doniczki z papieru, dozowniki taśmy przylepnej, druki, filtry do kawy papierowe, folie z tworzyw sztucznych, formularze, podstawki pod kufle do piwa, podstawki do długopisów i ołówków, kartki
z życzeniami, kartki muzyczne z życzeniami, karty pocztowe, karty indeksowe, kasetki na papeterię, papeteria, zakładki do książek, torebki
do gotowania w kuchenkach mikrofalowych, naklejki adresowe, nalepki, naklejki, notesy, obrusy papierowe, obwoluty, okładki na dokumenty, papier do pakowania, papier toaletowy, papier w arkuszach,
papier pergaminowy, taśmy przylepne do celów papierniczych lub
do użytku domowego, taśmy samoprzylepne do materiałów piśmiennych, taśmy przylepne do materiałów papierniczych, pudełka
kartonowe lub papierowe, pudła na kapelusze, ręczniki papierowe,
ręczniki do twarzy papierowe, rolety papierowe, torebki w kształcie
stożka, torebki do wyciskania kremu przy dekoracji, segregatory,
serwetki papierowe, serwetki papierowe do demakijażu, serwetki
papierowe stołowe, serwety na stół papierowe, szyldy z papieru lub
z tektury, kartonu, ślimaki papierowe, tuby tekturowe, papierowe serwetki toaletowe, torby do pakowania, koperty, woreczki z papieru lub
tworzyw sztucznych, torby na śmieci z papieru lub tworzyw sztucznych, torebki do pakowania, koperty, woreczki z papieru lub tworzyw
sztucznych, torebki papierowe do odkurzaczy, zasłony papierowe, 21
osłony na doniczki z papieru, doniczki na kwiaty, ekspresy do kawy
nieelektryczne, filtry do herbaty, filtry do kawy nieelektryczne, formy,
foremki do ciast, foremki do lodu, gąbki do celów domowych, gąbki
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toaletowe, pudełka na herbatę, pudełka na kanapki, pudełka na słodycze, ircha do czyszczenia, okładki, uchwyty na karty menu, klosze
do przykrywania masła, klosze do przykrywania sera, kosze do użytku domowego, kosze na śmieci, kosze na odpadki, kubki z papieru
lub tworzyw sztucznych, kubły, kubły na śmieci, foremki do lodu, pojemniki do użytku w gospodarstwie domowym, pojemniki na chleb,
pojemniki na słodycze, pokrowce na deski do prasowania, pudełka
do biszkoptów, pudełka na kanapki, pudełka na słodycze nie z metali szlachetnych, rękawice do prac domowych, tace papierowe
do użytku domowego, talerze papierowe, torby izotermiczne, torby
ozdobne do wyrobów cukierniczych, Przybory do użytku domowego
do czyszczenia, szczotki i materiały do wytwarzania szczotek, mopy,
wiadra do mopów, wiadra z tworzyw sztucznych, 24 wyroby tekstylne i substytuty wyrobów tekstylnych, materiały tekstylne nietkane,
jednorazowe myjki, materiał ręcznikowy, ręczniki, ściereczki toaletowe, ściereczki jednorazowe, ściereczki do wycierania szklanek do gospodarstwa domowego, bielizna stołowa i kuchenne artykuły tekstylne, ścierki do osuszania naczyń, ścierki do osuszania szkła [ręczniki],
ściereczki barowe, ściereczki do naczyń, ściereczki do wycierania naczyń do gospodarstwa domowego.

(111) 334477
(220) 2019 11 26
(210) 507267
(151) 2020 10 14
(441) 2020 01 07
(732) MAXIMUS UBEZPIECZENIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Toruń (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MAXIMUS UBEZPIECZENIA
(540)

(591) ciemnoniebieski, szary
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 zarządzanie i administrowanie działalnością gospodarczą, organizowanie działalności gospodarczej, wyszukiwanie
informacji w plikach informatycznych dla osób trzecich, 36 pośrednictwo ubezpieczeniowe, pośrednictwo ubezpieczeniowe w zakresie ubezpieczeń na życie, pośrednictwo ubezpieczeniowe w zakresie
ubezpieczeń majątkowych, analizy finansowe, doradztwo w sprawach finansowych, doradztwo w sprawach ubezpieczeniowych,
finansowa wycena dotycząca ubezpieczeń, finansowa wycenia
nieruchomości, finansowa wycena banków, finansowe doradztwo,
informacja o ubezpieczeniach, lokaty kapitału, transakcje finansowe, transfer elektroniczny, środków finansowych, ubezpieczenia,
ubezpieczenia morskie, ubezpieczenia zdrowotne, usługi ubezpieczeniowe, wycena nieruchomości, pośrednictwo w ubezpieczeniach
od następstw nieszczęśliwych wypadków, ubezpieczenia na życie, likwidacja szkód, 42 doradztwo w sprawach sprzętu komputerowego,
usługi w zakresie oprogramowania komputerowego takie jak: aktualizacje, instalacje, konserwacja, powielanie, projektowanie.
(111) 334478
(220) 2019 11 27
(210) 507312
(151) 2020 10 12
(441) 2019 12 30
(732)	ATM BUSINESS GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Grudziądz (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	ATM BUSINESS GROUP
(540)

(591) biały, czarny, czerwony, szary
(531) 03.07.01, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 41 przedszkola, edukacja przedszkolna, informacja
o edukacji, kształcenie ruchowe dla dzieci w wieku przedszkolnym,
nauczanie i szkolenia, nauczanie przedszkolne, organizowanie i prowadzenie warsztatów szkoleniowych, organizowanie półkolonii oraz
kolonii letnich i zimowych, 43 opieka nad dziećmi w żłobkach.
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(111) 334479
(220) 2019 11 27
(210) 507314
(151) 2020 10 09
(441) 2020 02 03
(732) WYD4 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Łódź (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Scena Monopolis
(510), (511) 41 organizowanie widowisk [impresariat], organizowanie
i prowadzenie koncertów, organizowanie i prowadzenie konferencji,
organizowanie konkursów [edukacja lub rozrywka], organizowanie
i prowadzenie kongresów, organizowanie i prowadzenie seminariów,
organizowanie i prowadzenie sympozjów, organizowanie wystaw
w celach kulturalnych lub edukacyjnych, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], organizowanie balów, organizacja pokazów mody w celach rozrywkowych, organizowanie konkursów piękności, organizowanie zawodów sportowych, pisanie scenariuszy,
produkcja filmów, innych niż reklamowe, produkcja muzyczna, produkcja programów radiowych i telewizyjnych, produkcja widowisk,
przedstawienia teatralne [produkcja], studia filmowe, usługi kulturalne, edukacyjne lub rozrywkowe świadczone przez galerie sztuki,
usługi muzeów [wystawy], usługi parków rozrywki, usługi pokazów
filmowych, usługi rozrywkowe, wystawianie spektakli na żywo.
(111) 334480
(220) 2019 11 27
(210) 507315
(151) 2020 10 09
(441) 2020 02 03
(732) SMYKALLA ZYGMUNT, Cisek (PL)
(540) (znak słowny)
(540) SELFLAB
(510), (511) 5 preparaty diagnostyczne, środki diagnostyczne do celów medycznych, medyczne diagnostyczne paski testowe, 35 prowadzenie punktów sprzedaży hurtowej i detalicznej oraz sprzedaży
przy pomocy sklepów internetowych następujących towarów: preparaty diagnostyczne, środki diagnostyczne do celów medycznych,
medyczne diagnostyczne paski testowe.
(111) 334481
(220) 2019 11 27
(210) 507316
(151) 2020 10 12
(441) 2019 12 30
(732) STREFA EDUKACJI E=MC2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Grudziądz (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) żłobek Lucky Baby
(540)

formacyjne związane z przygotowywaniem, organizowaniem i prowadzeniem konferencji, przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie konferencji, planowanie konferencji w celach edukacyjnych,
organizowanie spotkań i konferencji, organizowanie konferencji
i sympozjów w dziedzinie nauk medycznych, organizowanie konferencji edukacyjnych, szkolenia dla rodziców w zakresie organizacji
grup wsparcia dla rodziców, usługi edukacyjne z zakresu medycyny,
usługi edukacyjne dla dorosłych dotyczące medycyny, prowadzenie
seminariów edukacyjnych dotyczących zagadnień medycznych, organizowanie seminariów i kongresów o tematyce medycznej, szkolenia w dziedzinie zaburzeń medycznych i ich leczenia, prowadzenie
edukacyjnych programów wspierających dla pacjentów, warsztaty
w celach edukacyjnych, warsztaty w celach szkoleniowych, organizowanie warsztatów, usługi w zakresie szkolenia nauczycieli, usługi
edukacyjne świadczone dla nauczycieli dzieci, szkolenie dla rodziców
w zakresie umiejętności rodzicielskich, usługi publikacji, publikacja
broszur, publikacje multimedialne, wydawanie publikacji medycznych, udostępnianie publikacji elektronicznych, publikacja materiałów edukacyjnych, publikacja prac naukowych, przygotowywanie
tekstów do publikacji, udostępnianie publikacji on-line, multimedialne wydania publikacji elektronicznych, publikacja wyników badań
klinicznych, publikacja multimedialna materiałów drukowanych,
usługi w zakresie publikacji książek, usługi konsultacyjne w zakresie
publikacji książek, publikacja treści redakcyjnych stron dostępnych
za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej, publikacja i wydawanie prac naukowych związanych z technologią medyczną, elektroniczna publikacja tekstów i druków, innych niż reklamowe, w Internecie, usługi wydawania publikacji periodycznych i nieperiodycznych,
innych niż teksty reklamowe, rozpowszechnianie materiałów edukacyjnych, publikowanie drukowanych materiałów edukacyjnych,
publikowanie materiałów drukowanych dotyczących edukacji, wypożyczanie materiałów edukacyjnych, publikowanie dydaktycznych
materiałów edukacyjnych, produkcja prezentacji audiowizualnych,
produkcja nagrań audiowizualnych, usługi prezentacji audiowizualnych do celów edukacyjnych, usługi w zakresie nagrań audio i wideo,
publikowanie materiałów multimedialnych online, usługi rozrywkowe dla dzieci, usługi edukacyjne świadczone dla dzieci, organizacja
imprez rozrywkowych, organizowanie imprez edukacyjnych, organizacja i przeprowadzanie imprez rozrywkowych na żywo.

(111) 334483
(220) 2019 11 28
(210) 507342
(151) 2020 10 12
(441) 2020 03 09
(732) Drogheria e Alimentari S.p.A., San Piero a Sieve (IT)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LA DROGHERIA 1880
(540)

(591) niebieski, fioletowy, biały, żółty, pomarańczowy, różowy
(531) 01.03.20, 26.04.02, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 43 opieka nad dziećmi w żłobkach.
(111) 334482
(220) 2019 11 27
(151) 2020 10 12
(441) 2019 12 30
(732) FUNDACJA ALEKLASA, Józefosław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) fundacja ale klasa
(540)

(210) 507317

(591) czarny, niebieski
(531) 26.11.12, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 aplikacje do pobrania, aplikacje do pobrania na smartfony, aplikacje do pobrania do użytku z telefonami komórkowymi,
edukacyjne aplikacje mobilne, edukacyjne aplikacje na tablety, mobilne aplikacje, oprogramowanie edukacyjne, środki edukacyjne
do pobrania, 41 usługi w zakresie konferencji, usługi doradcze i in-

(531) 18.03.07, 25.01.15, 26.05.01, 26.01.02, 27.05.01
(510), (511) 30 zioła przetworzone, przyprawy korzenne, kompozycje
przypraw korzennych, przyprawy, kompozycje przypraw, mieszanki przypraw, sól, sól z przyprawami do gotowania, substytuty soli,
pieprz, przetworzone nasiona do użytku jako przyprawa.
(111) 334484
(220) 2019 11 28
(210) 507345
(151) 2020 10 13
(441) 2020 01 07
(732) SOLINEA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Elizówka (PL)
(540) (znak słowny)
(540) PRENASOL
(510), (511) 5 preparaty dla kobiet w ciąży zawierające DHA.
(111) 334485
(220) 2019 11 28
(210) 507350
(151) 2020 10 13
(441) 2020 01 07
(732) CUST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Białystok (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) Cust
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 6 skrzynki na listy metalowe, pojemniki metalowe
do przechowywania i odbioru przez adresata przesyłek kurierskich
i pocztowych.
(111) 334486
(220) 2019 11 12
(210) 506648
(151) 2020 10 12
(441) 2020 01 07
(732) SOBIANEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Parczew (PL)
(540) (znak słowny)
(540)	EKOGROSZEK DIAMENT
(510), (511) 4 węgiel i produkty węglowe węgiel kamienny, węgiel
brunatny, antracyt, węgiel drzewny, mieszaniny węgla z biokomponentami i biomasą, miał węglowy, paliwa na bazie miału węglowego,
pył węglowy jako paliwo, koks, paliwa mineralne, paliwa w formie
brykietów, pelletów, granulek, brykiety: węgla kamiennego, węgla brunatnego, węgla drzewnego, torfu, brykiety paliwowe, pellet węglowy, pellet drzewny, ekogroszek, groszek, kostka, orzech,
ekologiczne paliwa węglowe, paliwa zgazowane i ich mieszanki,
mieszaniny węgla z biomasą, mieszaniny węgla z odpadami, 35
sprzedaż hurtowa, detaliczna oraz za pośrednictwem Internetu węgla i produktów węglowych, a zwłaszcza węgla kamiennego, węgla
brunatnego, antracytu, węgla drzewnego, mieszaniny węgla z biokomponentami i biomasą, miału węglowego, paliw na bazie miału
węglowego, pyłu węglowego jako paliwa, koksu, paliw mineralnych,
paliw w formie brykietów, pelletów, granulek, brykietów: węgla kamiennego, węgla brunatnego, węgla drzewnego, torfu, brykietów
paliwowych, pelletu węglowego, pelletu drzewnego, ekogroszku,
groszku, kostki, orzecha, ekologicznych paliw węglowych, paliw
zgazowanych i ich mieszanek, mieszanin węgla z biomasą, mieszanin węgla z odpadami, sprzedaż hurtowa, detaliczna oraz za pośrednictwem Internetu: materiałów budowlanych, środków ochrony roślin, nasion, nawozów, w tym nawozów rolniczych, nawozów
ogrodniczych, nawozów azotowych, sprzedaż i skup zbóż, usługi
eksportowo-importowe zboża na zlecenie osób trzecich, działalność
w zakresie reklamy promocji, marketingu i zarządzania, działalność
handlowa polegająca na kojarzeniu kontrahentów, pośrednictwo
handlowe, promocja sprzedaży dla osób trzecich, zarządzanie sprzedażą w zakresie węgla i produktów węglowych, 39 konfekcjonowanie węgla i produktów węglowych w worki i pojemniki, dystrybucja,
dostawy i magazynowanie węgla i produktów węglowych, usługi
transportowe, składowanie zbóż na zlecenie osób trzecich, 40 obróbka i przetwarzanie węgla i produktów węglowych.
(111) 334487
(220) 2019 11 12
(210) 506651
(151) 2020 10 09
(441) 2020 02 03
(732) SOŁDON EMILIA, Skrzynki (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Pani Pazur
(510), (511) 3 baza podkładowa do paznokci, brokat do paznokci,
emalie do paznokci, emulsje do wzmacniania paznokci, kalkomanie
do ozdabiania paznokci, kleje do mocowania sztucznych paznokci, klej do utwardzania paznokci, kosmetyki do paznokci, kosmetyki do pielęgnacji urody, kremy do paznokci, kremy do rąk, kremy
do skórek wokół paznokci, lakiery do paznokci, naklejane ozdoby
do paznokci, odżywki do paznokci, odżywki do skórek wokół paznokci, olejek do skórek wokół paznokci, papier ścierny do paznokci,
podkłady do paznokci, powłoki do nadawania kształtu paznokciom,
preparaty do kuracji paznokci, preparaty do pielęgnacji paznokci,
preparaty do wzmacniania paznokci, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji paznokci, preparaty kosmetyczne do przyspieszania schnięcia lakieru na paznokciach, proszek do polerowania paznokci, proszki
do nadawania kształtu sztucznym paznokciom, rozjaśniacze do paznokci, sztuczne paznokcie, środki do usuwania paznokci żelowych,
środki do usuwania skórek wokół paznokci, środki zmiękczające skórki w paznokciach, utwardzacze do paznokci, zmywacze do paznok-
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ci, żel do paznokci, 8 cążki do paznokci, pilniki do paznokci, polerki
do paznokci, przybory do manicure i pedicure, wymienne głowice
obrotowe do elektronicznych pilników do paznokci, zestawy do manicure, 21 przybory kosmetyczne, szczoteczki do paznokci, tacki
do użytku przy polerowaniu paznokci, 41 kursy instruktażowe, kursy
szkoleniowe, nauczanie w zakresie pielęgnacji urody, prowadzenie
kursów, prowadzenie warsztatów, szkolenia dla dorosłych, szkolenia
edukacyjne, szkolenia personelu, szkolenia w zakresie pielęgnacji
urody, szkolenie w zakresie kosmetyki i urody, usługi szkół pielęgnacji
urody, 44 doradztwo dotyczące urody, higiena i pielęgnacja urody,
pielęgnacja urody, salony piękności, udzielanie informacji związanych
z usługami salonów piękności, usługi kosmetyczne, usługi manicure,
usługi pedicure, usługi pielęgnacji paznokci, usługi pielęgnacji urody,
usługi salonów pielęgnacji paznokci, usługi salonów piękności, usługi
kosmetyczne, zabiegi kosmetyczne, zabiegi pielęgnacji urody.

(111) 334488
(220) 2019 11 12
(210) 506653
(151) 2020 10 09
(441) 2020 01 27
(732) WIDZEW ŁÓDŹ SPÓŁKA AKCYJNA, Łódź (PL)
(540) (znak słowny)
(540) SPORTOWE SERCE ŁODZI
(510), (511) 25 odzież i odzież sportowa, buty sportowe, czapki jako
nakrycia głowy, czapki sportowe, daszki sportowe, daszki jako nakrycia głowy, obuwie gimnastyczne, obuwie piłkarskie, szale, szaliki, 28
artykuły i sprzęt sportowy, gry, zabawki i akcesoria do zabawy, 35 dekoracja wystaw sklepowych, doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych public relations, doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych w reklamie, marketing ukierunkowany, marketing imprez
i wydarzeń, organizowanie targów i wystaw w celach handlowych lub
reklamowych, pisanie scenariuszy do celów reklamowych, pokazy
towarów, poszukiwania w zakresie patronatu, prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, projektowanie materiałów reklamowych, promowanie towarów i usług w formie sponsorowania wydarzeń sportowych, reklama, sponsoring promocyjny,
usługi promocyjne i reklamowe, sporządzanie indeksów informacji
do celów handlowych lub reklamowych, tworzenie tekstów reklamowych, uaktualnianie materiałów reklamowych, usługi marketingowe
usługi menedżerskie dla sportowców, usługi public relations, usługi
relacji z mediami, usługi w zakresie opracowania graficznego do celów reklamowych, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, wypożyczanie materiałów reklamowych, wypożyczanie stoisk handlowych,
wystawy w celach handlowych lub reklamowych, zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, 41
chronometraż imprez sportowych, kultura fizyczna, 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 wystaw
w celach kulturalnych lub edukacyjnych, organizowanie zawodów
sportowych i imprez sportowych, rezerwowanie miejsc na pokazy,
sport (wypożyczanie sprzętu) [z wyjątkiem pojazdów], usługi klubów
zdrowia [zdrowie i ćwiczenia fizyczne], usługi rozrywkowe, usługi
trenera osobistego [trening sprawności fizycznej], usługi trenerskie,
wynajmowanie obiektów sportowych, wynajmowanie stadionów,
zapewnienie obiektów i sprzętu na potrzeby zajęć rekreacyjnych
na świeżym powietrzu, fankluby, udostępnianie klubowych obiektów,
sprzętu rekreacyjnego i sportowego, publikacje elektroniczne on-line
książek i periodyków, publikowanie on-line elektronicznych książek
i czasopism, udostępnianie publikacji elektronicznych [nie do pobrania], publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe.
(111) 334489
(220) 2019 11 12
(151) 2020 10 09
(441) 2020 01 27
(732) WIDZEW ŁÓDŹ SPÓŁKA AKCYJNA, Łódź (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Widzewiak
(540)

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

(210) 506654
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(510), (511) 25 odzież i odzież sportowa, buty sportowe, czapki jako
nakrycia głowy, czapki sportowe, daszki sportowe, daszki jako nakrycia głowy, obuwie gimnastyczne, obuwie piłkarskie, szale, szaliki, 28
artykuły i sprzęt sportowy, gry, zabawki i akcesoria do zabawy, 35
dekoracja wystaw sklepowych, doradztwo w dziedzinie strategii
komunikacyjnych public relations, doradztwo w dziedzinie strategii
komunikacyjnych w reklamie, marketing ukierunkowany, marketing
imprez i wydarzeń, organizowanie targów i wystaw w celach handlowych lub reklamowych, pisanie scenariuszy do celów reklamowych,
pokazy towarów, poszukiwania w zakresie patronatu, prezentowanie
produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, projektowanie materiałów reklamowych, promowanie towarów i usług w formie
sponsorowania wydarzeń sportowych, reklama, sponsoring promocyjny, usługi promocyjne i reklamowe, sporządzanie indeksów
informacji do celów handlowych lub reklamowych, tworzenie tekstów reklamowych, uaktualnianie materiałów reklamowych, usługi
marketingowe usługi menedżerskie dla sportowców, usługi public
relations, usługi relacji z mediami, usługi w zakresie opracowania
graficznego do celów reklamowych, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, wypożyczanie materiałów reklamowych, wypożyczanie
stoisk handlowych, wystawy w celach handlowych lub reklamowych,
zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców
towarów i usług, 41 chronometraż imprez sportowych, kultura fizyczna, 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 wystaw w celach kulturalnych lub edukacyjnych, organizowanie zawodów sportowych i imprez sportowych, rezerwowanie miejsc na pokazy, sport (wypożyczanie sprzętu) [z wyjątkiem
pojazdów], usługi klubów zdrowia [zdrowie i ćwiczenia fizyczne],
usługi rozrywkowe, usługi trenera osobistego [trening sprawności
fizycznej], usługi trenerskie, wynajmowanie obiektów sportowych,
wynajmowanie stadionów, zapewnienie obiektów i sprzętu na potrzeby zajęć rekreacyjnych na świeżym powietrzu, fankluby, udostępnianie klubowych obiektów, sprzętu rekreacyjnego i sportowego,
publikacje elektroniczne on-line książek i periodyków, publikowanie
on-line elektronicznych książek i czasopism, udostępnianie publikacji elektronicznych [nie do pobrania], publikowanie tekstów, innych
niż teksty reklamowe.

(111) 334490
(220) 2019 11 12
(210) 506656
(151) 2020 10 09
(441) 2019 12 30
(732) WIDZEW ŁÓDŹ SPÓŁKA AKCYJNA, Łódź (PL)
(540) (znak słowny)
(540) WIDZEWIAK
(510), (511) 25 odzież i odzież sportowa, buty sportowe, czapki jako
nakrycia głowy, czapki sportowe, daszki sportowe, daszki jako nakrycia głowy, obuwie gimnastyczne, obuwie piłkarskie, szale, szaliki, 28
artykuły i sprzęt sportowy, gry, zabawki i akcesoria do zabawy, 35
dekoracja wystaw sklepowych, doradztwo w dziedzinie strategii
komunikacyjnych public relations, doradztwo w dziedzinie strategii
komunikacyjnych w reklamie, marketing ukierunkowany, marketing
imprez i wydarzeń, organizowanie targów i wystaw w celach handlowych lub reklamowych, pisanie scenariuszy do celów reklamowych,
pokazy towarów, poszukiwania w zakresie patronatu, prezentowanie
produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, projektowanie materiałów reklamowych, promowanie towarów i usług w formie
sponsorowania wydarzeń sportowych, reklama, sponsoring promocyjny, usługi promocyjne i reklamowe, sporządzanie indeksów
informacji do celów handlowych lub reklamowych, tworzenie tekstów reklamowych, uaktualnianie materiałów reklamowych, usługi
marketingowe, usługi menedżerskie dla sportowców, usługi public
relations, usługi relacji z mediami, usługi w zakresie opracowania
graficznego do celów reklamowych, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, wypożyczanie materiałów reklamowych, wypożyczanie
stoisk handlowych, wystawy w celach handlowych lub reklamowych,
zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców
towarów i usług, 41 chronometraż imprez sportowych, kultura fizyczna, organizowanie i prowadzenie koncertów, organizowanie
i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie kongresów,
organizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie i prowadzenie sympozjów, organizowanie i prowadzenie warsztatów, szkoleń, organizowanie wystaw w celach kulturalnych lub edukacyjnych,

organizowanie zawodów sportowych i imprez sportowych, rezerwowanie miejsc na pokazy, wypożyczanie sprzętu sportowego z wyjątkiem pojazdów, usługi klubów zdrowia w zakresie zdrowia i ćwiczeń
fizycznych, usługi rozrywkowe, usługi trenera osobistego-trening
sprawności fizycznej, usługi trenerskie, wynajmowanie obiektów
sportowych, wynajmowanie stadionów, zapewnienie obiektów
i sprzętu na potrzeby zajęć rekreacyjnych na świeżym powietrzu,
fankluby, udostępnianie klubowych obiektów, sprzętu rekreacyjnego i sportowego, publikacje elektroniczne on-line książek i periodyków, publikowanie on-line elektronicznych książek i czasopism, udostępnianie publikacji elektronicznych-nie do pobrania, publikowanie
tekstów, innych niż teksty reklamowe.

(111) 334491
(220) 2019 11 12
(210) 506659
(151) 2020 10 13
(441) 2020 01 13
(732) KREISEL-TECHNIKA BUDOWLANA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KREISEL POST MIX GOTOWY BETON DO SŁUPKÓW
(540)

(591) biały, ciemnoniebieski, zielony, jasnozielony
(531) 26.04.02, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 19 specjalistyczny szybkowiążący beton o wysokiej wytrzymałości, betonowe elementy budowlane.
(111) 334492
(220) 2019 11 12
(210) 506661
(151) 2020 10 09
(441) 2019 12 30
(732) WIDZEW ŁÓDŹ SPÓŁKA AKCYJNA, Łódź (PL)
(540) (znak słowny)
(540) WŁADCY MIASTA WŁÓKNIARZY
(510), (511) 25 odzież i odzież sportowa, buty sportowe, czapki jako
nakrycia głowy, czapki sportowe, daszki sportowe, daszki jako nakrycia głowy, obuwie gimnastyczne, obuwie piłkarskie, szale, szaliki, 28
artykuły i sprzęt sportowy, gry, zabawki i akcesoria do zabawy, 35
dekoracja wystaw sklepowych, doradztwo w dziedzinie strategii
komunikacyjnych public relations, doradztwo w dziedzinie strategii
komunikacyjnych w reklamie, marketing ukierunkowany, marketing
imprez i wydarzeń, organizowanie targów i wystaw w celach handlowych lub reklamowych,, pisanie scenariuszy do celów reklamowych,
pokazy towarów, poszukiwania w zakresie patronatu, prezentowanie
produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, projektowanie materiałów reklamowych, promowanie towarów i usług w formie
sponsorowania wydarzeń sportowych, reklama, sponsoring promocyjny, usługi promocyjne i reklamowe, sporządzanie indeksów
informacji do celów handlowych lub reklamowych, tworzenie tekstów reklamowych, uaktualnianie materiałów reklamowych, usługi
marketingowe, usługi menedżerskie dla sportowców, usługi public
relations, usługi relacji z mediami, usługi w zakresie opracowania
graficznego do celów reklamowych, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, wypożyczanie materiałów reklamowych, wypożyczanie
stoisk handlowych, wystawy w celach handlowych lub reklamowych,
zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców
towarów i usług, 41 chronometraż imprez sportowych, kultura fizyczna, organizowanie i prowadzenie koncertów, organizowanie
i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie kongresów,
organizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie i prowadzenie sympozjów, organizowanie i prowadzenie warsztatów, szkoleń, organizowanie wystaw w celach kulturalnych lub edukacyjnych,
organizowanie zawodów sportowych i imprez sportowych, rezerwowanie miejsc na pokazy, wypożyczanie sprzętu sportowego z wyjątkiem pojazdów, usługi klubów zdrowia w zakresie zdrowia i ćwiczeń
fizycznych, usługi rozrywkowe, usługi trenera osobistego-trening
sprawności fizycznej, usługi trenerskie, wynajmowanie obiektów
sportowych, wynajmowanie stadionów, zapewnienie obiektów
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i sprzętu na potrzeby zajęć rekreacyjnych na świeżym powietrzu,
fankluby, udostępnianie klubowych obiektów, sprzętu rekreacyjnego i sportowego, publikacje elektroniczne on-line książek i periodyków, publikowanie on-line elektronicznych książek i czasopism,, udostępnianie publikacji elektronicznych-nie do pobrania, publikowanie
tekstów, innych niż teksty reklamowe.

(111) 334493
(220) 2019 11 12
(210) 506664
(151) 2020 10 09
(441) 2020 01 27
(732) MJG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Śrem (PL)
(540) (znak słowny)
(540) BIG MASS
(510), (511) 1 kleje do celów przemysłowych i dla budownictwa, preparaty do gruntowania, preparaty konserwujące stosowane w budownictwie, środki do uszlachetniania betonu i zapraw, silikony,
przemysłowe preparaty czyszczące, środki zabezpieczające przed
wilgocią stosowane w murarstwie, kleje montażowe do płyt kartonowo-gipsowych, preparaty do klejenia, 2 farby, pokosty, lakiery, barwniki, bejce do drewna, środki zapobiegające korozji i zabezpieczające
drewno, zaprawy farbiarskie, żywice naturalne, 19 zaprawy budowlane, masy samopoziomujące, gładzie szpachlowe, gips, spoiny do fug,
tynki szlachetne, powłoki ozdobno-ochronne dla budownictwa, niemetalowe materiały budowlane.
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(732) MJG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Śrem (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BIG mass
(540)

(591) czarny, szary
(531) 26.11.02, 29.01.12, 27.05.01
(510), (511) 1 kleje do celów przemysłowych i dla budownictwa, preparaty do gruntowania, preparaty konserwujące stosowane w budownictwie, środki do uszlachetniania betonu i zapraw, silikony,
przemysłowe preparaty czyszczące, środki zabezpieczające przed
wilgocią stosowane w murarstwie, kleje montażowe do płyt kartonowo-gipsowych, preparaty do klejenia, 2 farby, pokosty, lakiery, barwniki, bejce do drewna, środki zapobiegające korozji i zabezpieczające
drewno, zaprawy farbiarskie, żywice naturalne, 19 zaprawy budowlane, masy samopoziomujące, gładzie szpachlowe, gips, spoiny do fug,
tynki szlachetne, powłoki ozdobno-ochronne dla budownictwa, niemetalowe materiały budowlane.

(111) 334494
(220) 2019 11 12
(210) 506667
(151) 2020 10 09
(441) 2019 12 30
(732) WIDZEW ŁÓDŹ SPÓŁKA AKCYJNA, Łódź (PL)
(540) (znak słowny)
(540) RYCERZE WIOSNY
(510), (511) 25 odzież i odzież sportowa, buty sportowe, czapki jako
nakrycia głowy, czapki sportowe, daszki sportowe, daszki jako nakrycia głowy, obuwie gimnastyczne, obuwie piłkarskie, szale, szaliki, 28
artykuły i sprzęt sportowy, gry, zabawki i akcesoria do zabawy, 35 dekoracja wystaw sklepowych, doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych public relations, doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych w reklamie, marketing ukierunkowany, marketing imprez
i wydarzeń, organizowanie targów i wystaw w celach handlowych lub
reklamowych,, pisanie scenariuszy do celów reklamowych, pokazy
towarów, poszukiwania w zakresie patronatu, prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, projektowanie materiałów reklamowych, promowanie towarów i usług w formie sponsorowania wydarzeń sportowych, reklama, sponsoring promocyjny,
usługi promocyjne i reklamowe, sporządzanie indeksów informacji
do celów handlowych lub reklamowych, tworzenie tekstów reklamowych, uaktualnianie materiałów reklamowych, usługi marketingowe,
usługi menedżerskie dla sportowców, usługi public relations, usługi
relacji z mediami, usługi w zakresie opracowania graficznego do celów
reklamowych, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, wypożyczanie
materiałów reklamowych, wypożyczanie stoisk handlowych, wystawy w celach handlowych lub reklamowych, zapewnianie platformy
internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, 41 chronometraż imprez sportowych, kultura fizyczna, organizowanie i prowadzenie koncertów, organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie kongresów, organizowanie i prowadzenie
seminariów, organizowanie i prowadzenie sympozjów, organizowanie
i prowadzenie warsztatów, szkoleń, organizowanie wystaw w celach
kulturalnych lub edukacyjnych, organizowanie zawodów sportowych
i imprez sportowych, rezerwowanie miejsc na pokazy, wypożyczanie
sprzętu sportowego z wyjątkiem pojazdów, usługi klubów zdrowia
w zakresie zdrowia i ćwiczeń fizycznych, usługi rozrywkowe, usługi
trenera osobistego-trening sprawności fizycznej, usługi trenerskie,
wynajmowanie obiektów sportowych, wynajmowanie stadionów,
zapewnienie obiektów i sprzętu na potrzeby zajęć rekreacyjnych
na świeżym powietrzu, fankluby, udostępnianie klubowych obiektów,
sprzętu rekreacyjnego i sportowego, publikacje elektroniczne on-line
książek i periodyków, publikowanie on-line elektronicznych książek
i czasopism,, udostępnianie publikacji elektronicznych-nie do pobrania, publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe.

(111) 334496
(220) 2019 11 12
(210) 506670
(151) 2020 10 09
(441) 2019 12 30
(732) WIDZEW ŁÓDŹ SPÓŁKA AKCYJNA, Łódź (PL)
(540) (znak słowny)
(540) SERCE ŁODZI
(510), (511) 25 odzież i odzież sportowa, buty sportowe, czapki jako
nakrycia głowy, czapki sportowe, daszki sportowe, daszki jako nakrycia głowy, obuwie gimnastyczne, obuwie piłkarskie, szale, szaliki, 28
artykuły i sprzęt sportowy, gry, zabawki i akcesoria do zabawy, 35 dekoracja wystaw sklepowych, doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych public relations, doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych w reklamie, marketing ukierunkowany, marketing imprez
i wydarzeń, organizowanie targów i wystaw w celach handlowych lub
reklamowych,, pisanie scenariuszy do celów reklamowych, pokazy
towarów, poszukiwania w zakresie patronatu, prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, projektowanie materiałów reklamowych, promowanie towarów i usług w formie sponsorowania wydarzeń sportowych, reklama, sponsoring promocyjny,
usługi promocyjne i reklamowe, sporządzanie indeksów informacji
do celów handlowych lub reklamowych, tworzenie tekstów reklamowych, uaktualnianie materiałów reklamowych, usługi marketingowe,
usługi menedżerskie dla sportowców, usługi public relations, usługi
relacji z mediami, usługi w zakresie opracowania graficznego do celów
reklamowych, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, wypożyczanie
materiałów reklamowych, wypożyczanie stoisk handlowych, wystawy w celach handlowych lub reklamowych, zapewnianie platformy
internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, 41 chronometraż imprez sportowych, kultura fizyczna, organizowanie i prowadzenie koncertów, organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie kongresów, organizowanie i prowadzenie
seminariów, organizowanie i prowadzenie sympozjów, organizowanie
i prowadzenie warsztatów, szkoleń, organizowanie wystaw w celach
kulturalnych lub edukacyjnych, organizowanie zawodów sportowych
i imprez sportowych, rezerwowanie miejsc na pokazy, wypożyczanie
sprzętu sportowego z wyjątkiem pojazdów, usługi klubów zdrowia
w zakresie zdrowia i ćwiczenia fizycznych, usługi rozrywkowe, usługi
trenera osobistego-trening sprawności fizycznej, usługi trenerskie,
wynajmowanie obiektów sportowych, wynajmowanie stadionów,
zapewnienie obiektów i sprzętu na potrzeby zajęć rekreacyjnych
na świeżym powietrzu, fankluby, udostępnianie klubowych obiektów,
sprzętu rekreacyjnego i sportowego, publikacje elektroniczne on-line
książek i periodyków, publikowanie on-line elektronicznych książek
i czasopism,, udostępnianie publikacji elektronicznych-nie do pobrania, publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe.

(111) 334495
(151) 2020 10 09

(111) 334497
(151) 2020 10 09

(220) 2019 11 12
(441) 2020 01 27

(210) 506668

(220) 2019 11 12
(441) 2019 12 30

(210) 506677

204

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO	Nr 6/2021
(111) 334501
(220) 2019 11 13
(151) 2020 10 13
(441) 2020 04 06
(732) PLATINUM WINES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	AMIRANI
(540)

(732) Swiss Pharma International AG, Zurych (CH)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SOFTEYE BLEPHA+
(540)

(210) 506696

(591) szary, zielony, niebieski, jasnozielony, biały, czerwony
(531) 26.01.04, 27.05.01, 29.01.15, 25.05.02
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne i medyczne, preparaty higieniczne do celów medycznych, dietetyczna żywność i substancje
przystosowane do użytku medycznego, suplementy diety dla ludzi.
(111) 334498
(220) 2019 11 13
(210) 506690
(151) 2020 10 09
(441) 2020 01 13
(732) ROGAL-FIGLUS KAMILA, Szczecin (PL)
(540) (znak słowny)
(540) KWIATOLUBNI
(510), (511) 35 usługi sprzedaży w kwiaciarniach, hurtowniach oraz
za pośrednictwem Internetu: kwiatów, roślin doniczkowych i artykułów florystycznych.
(111) 334499
(220) 2019 11 13
(151) 2020 10 13
(441) 2020 04 06
(732) PLATINUM WINES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	Amirani
(540)

(210) 506694

(591) biały, jasnoszary, ciemnoszary, czerwony, czarny
(531) 29.01.15, 27.05.01, 26.13.25, 26.11.01, 26.11.07
(510), (511) 33 napoje alkoholowe, w tym wina, wina gronowe, wina
owocowe, wyroby winiarskie.
(111) 334500
(220) 2019 11 13
(151) 2020 10 15
(441) 2020 03 23
(732) PLATINUM WINES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	Amirani
(540)

(210) 506695

(591) beżowy, złoty, czerwony, czarny
(531) 29.01.14, 27.05.01, 25.01.15, 24.13.01, 24.13.25
(510), (511) 33 napoje alkoholowe, w tym wina, wina gronowe, wina
owocowe, wyroby winiarskie.
(111) 334502
(220) 2019 11 13
(151) 2020 10 12
(441) 2020 03 09
(732) PLATINUM WINES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TARANAKI BAY
(540)

(210) 506698

(591) złoty, biały, czarny
(531) 27.05.01, 29.01.13, 25.01.15, 26.11.03, 26.11.05, 26.13.99
(510), (511) 33 napoje alkoholowe, w tym wina, wina gronowe, wina
owocowe, wyroby winiarskie.
(111) 334503
(220) 2019 11 13
(151) 2020 10 09
(441) 2020 03 09
(732) PLATINUM WINES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) STARFISH BAY
(540)

(210) 506699

(591) złoty, szary, niebieski, czarny
(531) 03.09.17, 25.12.25, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 33 napoje alkoholowe, w tym wina, wina gronowe, wina
owocowe, wyroby winiarskie.
(591) jasnoszary, ciemnoszary, czerwony
(531) 29.01.13, 27.05.01
(510), (511) 33 napoje alkoholowe, w tym wina, wina gronowe, wina
owocowe, wyroby winiarskie.

(111) 334504
(220) 2019 11 13
(210) 506700
(151) 2020 10 09
(441) 2019 12 30
(732) MELLER KONRAD HASHTAG POLSKA, Komorniki (PL)

Nr 6/2021

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) # HASHTAG
(540)

(531) 26.13.01, 27.05.01, 24.17.25, 29.01.12
(510), (511) 41 usługi rozrywkowe świadczone w dyskotekach, usługi
związane z dyskotekami, dyskoteki, rozrywka, nocne kluby, udostępnianie obiektów i sprzętu do gry w bilard, 43 bary, bary przekąskowe,
imprezy firmowe, kawiarnie, koktajlbary, oferowanie żywności i napojów w restauracjach i barach, puby, serwowanie napojów alkoholowych, serwowanie napojów w pubach z browarem, usługi barów
i restauracji, usługi barów piwnych, usługi barów kawowych, usługi
barów typu fast-food na wynos, usługi barów z fajkami wodnymi,
usługi koktajlbarów, usługi kawiarni, usługi ogródków piwnych, usługi restauracji fast-food, usługi w zakresie pubów, usługi zaopatrzenia
w żywność i napoje.
(111) 334505
(220) 2019 11 13
(210) 506702
(151) 2020 10 09
(441) 2020 02 03
(732) WOLLENSZLEGER-GAŁUSZKA DOROTA, Gdańsk (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ROZWÓD POPROSZĘ
(540)

(591) złoty
(531) 03.07.01, 03.07.16, 03.07.17, 03.07.24, 29.01.02, 27.05.01, 27.05.02
(510), (511) 16 publikacje drukowane, publikacje edukacyjne, publikacje reklamowe, publikacje promocyjne, publikacje periodyczne
drukowane, 41 prowadzenie warsztatów (szkolenia), szkolenia dla
dorosłych, kursy samoświadomości (szkolenia), usługi trenerów osobistych, publikacje multimedialne, 44 konsultacje psychologiczne,
poradnictwo psychologiczne, porady psychologiczne, udzielenie
informacji z zakresu psychologii, usługi psychologów, usługi psychoterapeuty, usługi psychoterapeutyczne, usługi terapeutyczne,
coaching w zakresie życia osobistego (life coaching), 45 doradztwo
dotyczące kierunku duchowego rozwoju, doradztwo w sprawach
małżeńskich, doradztwo w zakresie sporów sądowych, doradztwo
w zakresie relacji osobistych, doradztwo związane z osobistymi sprawami prawnymi, mediacja (usługi prawne), mediacja, porady prawne
i zastępstwo procesowe, świadczenie usług wsparcia emocjonalnego rodzinom, udzielanie informacji związanej ze sprawami prawnymi, usługi adwokackie, usługi adwokatów, usługi arbitrażu, mediacji
i rozstrzygania sporów, usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące zagadnień prawnych, usługi mediacyjne w sporach
małżeńskich, usługi prawne, usługi prawne świadczone w związku
z procesami sądowymi, usługi prawne w zakresie mediacji, usługi
w zakresie mediacji, usługi w zakresie mediacji rozwodowej, usługi
w zakresie pomocy prawnej, usługi w zakresie sporów sądowych,
usługi wsparcia prawnego, usługi detektywistyczne, usługi doradcze
w zakresie usług detektywistycznych, rozstrzyganie spraw spornych.
(111) 334506
(220) 2019 11 13
(210) 506703
(151) 2020 10 12
(441) 2020 03 23
(732) WOLLENSZLEGER-GAŁUSZKA DOROTA, Gdańsk (PL)
(540) (znak słowny)
(540) ROZWÓD POPROSZĘ
(510), (511) 16 publikacje drukowane, publikacje edukacyjne, publikacje reklamowe, publikacje promocyjne, publikacje periodyczne
drukowane, 41 prowadzenie warsztatów (szkolenia), szkolenia dla
dorosłych, kursy samoświadomości (szkolenia), usługi trenerów osobistych, publikacje multimedialne, 44 konsultacje psychologiczne,
poradnictwo psychologiczne, porady psychologiczne, udzielenie
informacji z zakresu psychologii, usługi psychologów, usługi psychoterapeuty, usługi psychoterapeutyczne, usługi terapeutyczne,
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coaching w zakresie życia osobistego (life coaching), 45 doradztwo
dotyczące kierunku duchowego rozwoju, doradztwo w sprawach
małżeńskich, doradztwo w zakresie sporów sądowych, doradztwo
w zakresie relacji osobistych, doradztwo związane z osobistymi sprawami prawnymi, mediacja (usługi prawne), mediacja, porady prawne
i zastępstwo procesowe, świadczenie usług wsparcia emocjonalnego rodzinom, udzielanie informacji związanej ze sprawami prawnymi, usługi adwokackie, usługi adwokatów, usługi arbitrażu, mediacji
i rozstrzygania sporów, usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące zagadnień prawnych, usługi mediacyjne w sporach
małżeńskich, usługi prawne, usługi prawne świadczone w związku
z procesami sądowymi, usługi prawne w zakresie mediacji, usługi
w zakresie mediacji, usługi w zakresie mediacji rozwodowej, usługi
w zakresie pomocy prawnej, usługi w zakresie sporów sądowych,
usługi wsparcia prawnego, usługi detektywistyczne, usługi doradcze
w zakresie usług detektywistycznych, rozstrzyganie spraw spornych.

(111) 334507
(220) 2019 11 13
(151) 2020 10 12
(441) 2020 03 09
(732)	EURO NET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FREEPAK
(540)

(210) 506710

(591) czerwony, fioletowy, niebieski
(531) 27.05.01, 29.01.13, 25.01.13, 26.04.02, 26.04.14, 26.04.18,
02.09.14
(510), (511) 9 oprogramowanie informatyczne do telefonów komórkowych, telefony komórkowe, telefony, 36 pośrednictwo ubezpieczeniowe, usługi ubezpieczeniowe, ubezpieczenia towarów,
pośrednictwo w umowach kredytowych, pośrednictwo w usługach
finansowych, finansowanie zakupów na raty, pośrednictwo w zakresie zakupu na raty, 37 instalowanie i naprawa telefonów, 38
transmisje telewizyjne, transmisje audycji telewizyjnych, telefonia
komórkowa, komórkowe usługi radiotelefoniczne, usługi telefonii
komórkowej, usługi telefoniczne i telekomunikacyjne, 44 usługi telemedyczne.
(111) 334508
(220) 2019 11 14
(210) 506738
(151) 2020 10 09
(441) 2020 01 27
(732) CALDENA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Trępnowy (PL)
(540) (znak słowny)
(540)	N-OPTI
(510), (511) 1 nawozy, hormony roślinne (fitohormony), polepszacze do gleby, regulatory wzrostu roślin, stymulatory wzrostu [inne
niż do użytku medycznego lub weterynaryjnych], bakterie [inne
niż do celów medycznych lub weterynaryjnych], biostymulatory
(środki oddziałujące na procesy życiowe roślin w inny sposób niż
składnik pokarmowy), środki chemiczne do ochrony roślin [inne
niż fungicydy, herbicydy, insektycydy, środki przeciwpasożytnicze], środki do ochrony nasion, aktywatory biologiczne, aktywatory
[środki chemiczne], naturalne i syntetyczne czynniki wspomagające
wzrost roślin, chemiczne środki wspomagające do użytku w rolnictwie, chemiczne środki wspomagające do użytku w ogrodnictwie,
płyny wspomagające do użytku wraz z dodatkami do fungicydów,
środki nawilżające do użytku jako środki wspomagające do preparatów ochrony roślin, środki do wspomagania wzrostu roślin, środki
do wspomagania wzrostu roślin z mikroorganizmami, środki nawilżające do użytku z rolniczymi środkami chemicznymi, środki nawilżające do użytku w preparatach przeciw szkodnikom, środki ochrony
roślin przeciw patogenom, produkty chemiczne do hamowania rozwoju chwastów, 5 pestycydy, preparaty chemiczne do zwalczania
szkodników, środki grzybobójcze, środki chwastobójcze, preparaty
do niszczenia robactwa, insektycydy, fungicydy, herbicydy.
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(111) 334509
(220) 2019 11 14
(210) 506739
(151) 2020 10 09
(441) 2020 01 27
(732) CALDENA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Trępnowy (PL)
(540) (znak słowny)
(540)	N-MAX
(510), (511) 1 nawozy, hormony roślinne (fitohormony), polepszacze do gleby, regulatory wzrostu roślin, stymulatory wzrostu [inne
niż do użytku medycznego lub weterynaryjnych], bakterie [inne
niż do celów medycznych lub weterynaryjnych], biostymulatory
(środki oddziałujące na procesy życiowe roślin w inny sposób niż
składnik pokarmowy), środki chemiczne do ochrony roślin [inne
niż fungicydy, herbicydy, insektycydy, środki przeciwpasożytnicze], środki do ochrony nasion, aktywatory biologiczne, aktywatory
[środki chemiczne], naturalne i syntetyczne czynniki wspomagające
wzrost roślin, chemiczne środki wspomagające do użytku w rolnictwie, chemiczne środki wspomagające do użytku w ogrodnictwie,
płyny wspomagające do użytku wraz z dodatkami do fungicydów,
środki nawilżające do użytku jako środki wspomagające do preparatów ochrony roślin, środki do wspomagania wzrostu roślin, środki
do wspomagania wzrostu roślin z mikroorganizmami, środki nawilżające do użytku z rolniczymi środkami chemicznymi, środki nawilżające do użytku w preparatach przeciw szkodnikom, środki ochrony
roślin przeciw patogenom, produkty chemiczne do hamowania rozwoju chwastów, 5 pestycydy, preparaty chemiczne do zwalczania
szkodników, środki grzybobójcze, środki chwastobójcze, preparaty
do niszczenia robactwa, insektycydy, fungicydy, herbicydy.
(111) 334510
(220) 2019 11 14
(151) 2020 10 09
(441) 2019 12 30
(732) FOXYTECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Świdnica (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FOXYTECH
(540)

(210) 506742

(591) szary, czarny, niebieski
(531) 26.04.01, 26.11.12, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 analizatory powietrza, liczniki energii elektrycznej, liczniki energii elektrycznej wykorzystujące częstotliwość radiową, cyfrowe urządzenia pomiarowe, urządzenia pomiarowe.
(111) 334511
(220) 2019 11 14
(151) 2020 10 09
(441) 2020 01 13
(732) MACZEK NATALIA, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) M
(540)

(210) 506745

(531) 27.05.01, 27.05.17, 27.05.21
(510), (511) 9 etui na okulary, etui na smartfony, okulary, pokrowce
na laptopy, pokrowce na smartfony, torby do noszenia komputerów,
14 biżuteria i wyroby jubilerskie, bransoletki [biżuteria], breloczki
do kluczy [kółka do kluczy z ozdobami lub dekoracyjnymi zawieszkami], broszki [biżuteria], kasetki na biżuterię [szkatułki], kolczyki,
łańcuszki [biżuteria], łańcuszki do zegarków, medaliony [biżuteria],
naszyjniki [biżuteria], perły [biżuteria], paski do zegarków, perły
z ambroidu [prasowana żywica], pierścionki [biżuteria], zawieszki
[biżuteria], zegarki, 18 bagaż, etui na karty [portfele], etui na karty
kredytowe (portfele), etui na klucze, etykiety skórzane, kagańce,
kosmetyczki bez wyposażenia, obroże dla zwierząt, odzież dla zwie-

rząt, odzież dla zwierząt domowych, okładziny do mebli ze skóry,
parasole, paski skórzane [inne niż odzież], plecaki, podróżne torby
na ubranie, pokrowce na parasole, stroje dla zwierząt domowych,
torby, torby na zakupy, torby plażowe, torebki, walizki, 25 alby, antypoślizgowe akcesoria do obuwia, apaszki [chustki], bandany na szyję,
berety, bielizna osobista, bielizna wchłaniająca pot, biustonosze, boa
na szyję, body [bielizna], bokserki, botki, bryczesy, buty narciarskie,
buty sportowe, buty sznurowane, buty za kostkę, cholewki do obuwia, chustki [apaszki], 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, 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, kimona japońskie, kołnierzyki przypinane,
kombinezony, kombinezony [odzież], kombinezony piankowe dla
narciarzy wodnych, kostiumy kąpielowe, koszule, koszule z krótkimi rękawami, koszulki z krótkim rękawem, krawaty, krótkie haleczki
na ramiączkach, kurtki, kurtki [odzież], kurtki z kapturem chroniące
przed zimnem i wiatrem, kwefy, podwiki, legginsy, majtki, majtki
damskie, majtki dziecięce [odzież], manipularze [liturgia], mankiety,
maski na oczy do spania, mitry [nakrycia głowy], mundury, 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 imitacji skóry, odzież zawierająca substancje odchudzające, odzież ze skóry, ogrzewacze stóp, nieelektryczne, okrycia wierzchnie [odzież],
okucia metalowe do obuwia, opaski na głowę, ornaty, 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, pięty do pończoch, pikowane kurtki
[odzież], piżamy, płaszcze kąpielowe, podkoszulki bez rękawów, podkoszulki sportowe, podszewki gotowe [część garderoby], podwiązki,
podwiązki do skarpetek, poncza, pończochy, pończochy wchłaniające pot, poszetki, 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 plażowe, stroje przeciwdeszczowe, sukienka na szelkach do noszenia na bluzkę, swetry,
szale, szaliki, szarfy [do ubrania], szkielety kapeluszy, szlafroki, śliniaki, z rękawami, nie z papieru, taśmy do spodni pod stopy, togi, trykoty, trykoty [ubrania], turbany, walonki [buty filcowe], woalki, welony
[odzież], wyprawki dziecięce [odzież], wyroby pończosznicze.

(111) 334512
(220) 2019 11 14
(210) 506751
(151) 2020 10 09
(441) 2019 12 30
(732) INDYKPOL BRAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) INDYKPOL FILET SPECJAŁ GWARANCJA 100% jakości
(540)

(591) granatowy, czerwony, biały, brązowy
(531) 03.07.04, 26.04.15, 25.05.06, 27.05.01, 29.01.14, 24.03.13
(510), (511) 29 mięso, mięso z indyka, podroby indycze, wędzone
mięso z indyka, pieczone mięso z indyka, mięso indyka w galarecie,
mięso drobiowe, mięso konserwowane, podroby drobiowe, drób wędzony, drób pieczony, półprodukty z surowego mięsa drobiowego,
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drób w galarecie i galarety drobiowe, polędwice, wyroby wędliniarskie, wędliny w postaci mielonki, wyroby garmażeryjne, konserwy
mięsne, ekstrakty mięsne, półprodukty panierowane, półprodukty
z nadzieniem, dania mięsne gotowe do spożycia, 43 usługi gastronomiczne, catering.

(111) 334513
(220) 2019 11 14
(210) 506752
(151) 2020 10 09
(441) 2020 01 13
(732) COMMERCECON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Konstantynów Łódzki (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) COMMERCECON BUDUJEMY DLA PRZEMYSŁU
(540)

(591) czarny, niebieski
(531) 26.13.25, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 37 budownictwo przemysłowe.
(111) 334514
(220) 2019 11 14
(210) 506754
(151) 2020 10 09
(441) 2020 01 13
(732) MAZUREK STANISŁAW AMICUS, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) IQ-MAT
(510), (511) 2 lakiery, lakiery do drewna.
(111) 334515
(220) 2019 11 14
(210) 506755
(151) 2020 10 09
(441) 2020 01 13
(732) KALETA TOMASZ ZAKŁAD PRODUKCJI URZĄDZEŃ
BUDOWLANYCH KALETA, Aleksandrowice (PL)
(540) (znak słowny)
(540) TWINGO
(510), (511) 7 agregaty tynkarskie, ciśnieniowe przenośniki ślimakowe, pompy ślimakowe, części i podzespoły do tych maszyn, w tym
części do pomp takie jak między innymi rotory, statory.
(111) 334516
(220) 2019 11 14
(151) 2020 10 09
(441) 2020 01 13
(732) STUDZIŃSKA ANGELIKA, Szczecin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Terling
(540)

(210) 506758

(111) 334518
(220) 2019 11 14
(210) 506764
(151) 2020 10 14
(441) 2020 03 16
(732) COMMERCECON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Konstantynów Łódzki (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) COMMERCECON BUDUJEMY DLA PRZEMYSŁU
(540)

(591) czarny, biały
(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.04.02, 26.04.16, 26.04.18, 07.03.11
(510), (511) 37 budownictwo przemysłowe.
(111) 334519
(220) 2019 11 14
(210) 506768
(151) 2020 10 14
(441) 2020 01 13
(732) UNIWERSYTET PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNY
W SIEDLCACH, Siedlce (PL);
STELMACHOWSKA-KOWALSKA GRAŻYNA FIRMA GRAJAN,
Rososz (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SER MARSZAŁKA KOZI DOJRZEWAJĄCY UNIWERSYTET
PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNY W SIEDLCACH GRAJAN
(540)

(591) biały, jasnobrązowy, brązowy, ciemnobrązowy, zielony
(531) 02.01.04, 02.01.23, 06.07.08, 06.07.25, 27.05.01, 03.04.11,
29.01.15, 26.11.03
(510), (511) 29 produkty serowarskie, w szczególności sery, w tym
sery z mleka koziego. 		
(551) wspólne prawo ochronne
(111) 334520
(220) 2019 11 14
(210) 506772
(151) 2020 10 09
(441) 2020 01 27
(732) MAZUREK STANISŁAW AMICUS, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) IQ-SOFT FEEL
(510), (511) 2 lakiery, lakiery do drewna.

(591) czarny, seledynowy, granatowy
(531) 03.13.01, 27.05.01, 27.05.04, 29.01.13
(510), (511) 3 środki czyszczące, środki czyszczące do celów gospodarstwa domowego, płyny do mycia, płyny do czyszczenia, 35
usługi sprzedaży detalicznej świadczone online w zakresie środków
do czyszczenia, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie środków
do czyszczenia, usługi sprzedaży detalicznej świadczone online
w zakresie płynów do mycia, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie
płynów do mycia.
(111) 334517
(220) 2019 11 14
(151) 2020 10 09
(441) 2020 03 09
(732)	NOVVAM GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Skrzeszewo (PL)
(540) (znak słowny)
(540) THE HUNGER OF THE WOLF
(510), (511) 31 karmy i pasze dla zwierząt.
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(111) 334521
(220) 2019 11 14
(210) 506773
(151) 2020 10 12
(441) 2020 06 29
(732) PROJEKT 17-GRUPA ECHO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA,
Kielce (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) 4 West 4 BUSINESS HUB
(540)

(210) 506761
(591) pomarańczowy, biały, brązowy
(531) 26.04.01, 26.04.17, 27.05.01, 27.07.01, 29.01.13
(510), (511) 16 afisze, plakaty, katalogi, fotografie, broszury, kalendarze, kartki pocztowe, naklejki adresowe, nalepki, naklejki, materiały piśmienne, zeszyty, 21 naczynia stołowe oraz naczynia do picia, 25 ubrania w tym koszule, bluzki, kombinezony, nakrycia głowy, 35 reklama,
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analiza kosztów, księgowość, organizowanie wystaw w celach handlowych lub reklamowych, rozpowszechnianie materiałów reklamowych (próbek, druków, prospektów, broszur), wynajmowanie nośników reklamowych, zarządzanie działalnością gospodarczą, 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, 37 usługi
budowlane, remontowe, instalacyjne, wykończeniowe, 39 wynajmowanie miejsc parkingowych, garaży, 41 publikowanie tekstów innych
niż teksty reklamowe, 43 bary szybkiej obsługi (snack bary), kafeterie,
restauracje, kawiarnie, wynajmowanie sal na posiedzenia.

dla podróżnych, rezerwacja zakwaterowania w hotelach, rezerwacja zakwaterowania hotelowego, rezerwacja miejsca w hotelach,
świadczenie usług w zakresie rezerwacji zakwaterowania w hotelach, udostępnianie informacji na temat zakwaterowania przez Internet, udostępnianie informacji o tymczasowym zakwaterowaniu
za pośrednictwem Internetu, udostępnienie miejsc noclegowych
w hotelach, usługi hotelowe, usługi rezerwacji hoteli świadczone
za pośrednictwem Internetu, usługi rezerwacji pokoi, usługi w zakresie rezerwacji miejsc hotelowych, usługi w zakresie rezerwacji
zakwaterowania w hotelach, usługi w zakresie rezerwacji pokojów
hotelowych, usługi w zakresie rezerwacji zakwaterowania, usługi
w zakresie zakwaterowania w hotelach, zapewnienie zakwaterowania w hotelach, zapewnienie zakwaterowania w hotelach i motelach.

(111) 334522
(220) 2019 11 15
(210) 506803
(151) 2020 10 12
(441) 2020 02 17
(732) WROCŁAW BIELANY Q HOTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPOŁKA KOMANDYTOWA, Kraków (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Q Hotel Plus Wrocław Bielany
(510), (511) 43 biura zakwaterowania [hotele, pensjonaty], elektroniczne usługi informacyjne związane z hotelami, hotele, hostele
i pensjonaty, zakwaterowanie wakacyjne i turystyczne, organizowanie zakwaterowania w hotelach, rezerwacja pokoi hotelowych
dla podróżnych, rezerwacja zakwaterowania w hotelach, rezerwacja zakwaterowania hotelowego, rezerwacja miejsca w hotelach,
świadczenie usług w zakresie rezerwacji zakwaterowania w hotelach, udostępnianie informacji na temat zakwaterowania przez Internet, udostępnianie informacji o tymczasowym zakwaterowaniu
za pośrednictwem Internetu, udostępnienie miejsc noclegowych
w hotelach, usługi hotelowe, usługi rezerwacji hoteli świadczone
za pośrednictwem Internetu, usługi rezerwacji pokoi, usługi w zakresie rezerwacji miejsc hotelowych, usługi w zakresie rezerwacji
zakwaterowania w hotelach, usługi w zakresie rezerwacji pokojów
hotelowych, usługi w zakresie rezerwacji zakwaterowania, usługi
w zakresie zakwaterowania w hotelach, zapewnienie zakwaterowania w hotelach, zapewnienie zakwaterowania w hotelach i motelach.

(111) 334525
(220) 2019 11 15
(210) 506806
(151) 2020 10 12
(441) 2020 02 17
(732) WYGRANA Q HOTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kraków (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Q Hotel Plus Kraków
(510), (511) 43 biura zakwaterowania [hotele, pensjonaty], elektroniczne usługi informacyjne związane z hotelami, hotele, hostele
i pensjonaty, zakwaterowanie wakacyjne i turystyczne, organizowanie zakwaterowania w hotelach, rezerwacja pokoi hotelowych
dla podróżnych, rezerwacja zakwaterowania w hotelach, rezerwacja zakwaterowania hotelowego, rezerwacja miejsca w hotelach,
świadczenie usług w zakresie rezerwacji zakwaterowania w hotelach, udostępnianie informacji na temat zakwaterowania przez Internet, udostępnianie informacji o tymczasowym zakwaterowaniu
za pośrednictwem Internetu, udostępnienie miejsc noclegowych
w hotelach, usługi hotelowe, usługi rezerwacji hoteli świadczone
za pośrednictwem Internetu, usługi rezerwacji pokoi, usługi w zakresie rezerwacji miejsc hotelowych, usługi w zakresie rezerwacji
zakwaterowania w hotelach, usługi w zakresie rezerwacji pokojów
hotelowych, usługi w zakresie rezerwacji zakwaterowania, usługi
w zakresie zakwaterowania w hotelach, zapewnienie zakwaterowania w hotelach, zapewnienie zakwaterowania w hotelach i motelach.

(111) 334523
(220) 2019 11 15
(210) 506804
(151) 2020 10 12
(441) 2020 02 17
(732) MAIN Q HOTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Q HOTEL
(510), (511) 43 biura zakwaterowania [hotele, pensjonaty], elektroniczne usługi informacyjne związane z hotelami, hotele, hostele
i pensjonaty, zakwaterowanie wakacyjne i turystyczne, organizowanie zakwaterowania w hotelach, rezerwacja pokoi hotelowych
dla podróżnych, rezerwacja zakwaterowania w hotelach, rezerwacja zakwaterowania hotelowego, rezerwacja miejsca w hotelach,
świadczenie usług w zakresie rezerwacji zakwaterowania w hotelach, udostępnianie informacji na temat zakwaterowania przez Internet, udostępnianie informacji o tymczasowym zakwaterowaniu
za pośrednictwem Internetu, udostępnienie miejsc noclegowych
w hotelach, usługi hotelowe, usługi rezerwacji hoteli świadczone
za pośrednictwem Internetu, usługi rezerwacji pokoi, usługi w zakresie rezerwacji miejsc hotelowych, usługi w zakresie rezerwacji
zakwaterowania w hotelach, usługi w zakresie rezerwacji pokojów
hotelowych, usługi w zakresie rezerwacji zakwaterowania, usługi
w zakresie zakwaterowania w hotelach, zapewnienie zakwaterowania w hotelach, zapewnienie zakwaterowania w hotelach i motelach.

(111) 334526
(220) 2019 11 15
(210) 506814
(151) 2020 10 12
(441) 2020 02 10
(732) STEFAŃSKI TOMASZ, Rawa Mazowiecka (PL)
(540) (znak słowny)
(540) REIS
(510), (511) 3 pasty specjalne do mycia mocno zabrudzonych rąk,
specjalne środki do mycia ciała mocno zabrudzonego, w tym mydła,
proszki do mycia, mydła w płynie, zabezpieczające kremy do rąk i ciała w warunkach roboczych, kremy ochronne do skóry, odświeżacze
powietrza, środki do prania mocno zabrudzonej odzieży roboczej, 9
odzież ochronna do ochrony przed wypadkami, pożarem i promieniowaniem, w tym odzież ocieplana, urządzenia ochronne przed
wypadkami do użytku osobistego, osłony twarzy, kaski ochronne,
buty do ochrony przed wypadkami, napromieniowaniem i ogniem,
zabezpieczenia przeciwprzepięciowe, maski ochronne przed pyłem,
ogniem i gazami, filtry do masek ochronnych, okulary ochronne przed
niebezpieczeństwem i wypadkami, daszki przeciwoślepieniowe, osłony spawalnicze i maski spawalnicze, pasy ratunkowe, osłony oczu
i okulary przeciwodblaskowe, rękawice do ochrony przed wypadkami, siatki do ochrony przed wypadkami, odzież do ochrony przed
ogniem, zatyczki ochronne do uszu, etui na okulary, kamizelki ostrzegawcze i kamizelki ratunkowe, kombinezony ochronne, nakolanniki
dla pracowników, rękawice robocze do ochrony przed wypadkami,
napromieniowaniem i ogniem, nakrycia głowy do ochrony przed
wypadkami i urazami, odzież odblaskowa do zapobiegania wypadkom, artykuły odblaskowe do noszenia, do zapobiegania wypadkom,
ochronna odzież termiczna chroniąca przed wypadkami lub urazami,
urządzenia ostrzegawcze do celów bezpieczeństwa, ochraniacze zabezpieczające ciało przed urazami, kominiarki chroniące przed wypadkami, napromieniowaniem i ogniem, kurtki chroniące przed wypadkami, napromieniowaniem i ogniem, ochraniacze klatki piersiowej
przed wypadkami lub urazami [inne niż stosowane w sporcie], ochraniacze na brzuch, chroniące przed urazami [inne niż elementy ubiorów
sportowych lub przystosowane do użytku w określonych zajęciach
sportowych], ochraniacze na łokcie do ochrony przed wypadkami

(111) 334524
(220) 2019 11 15
(210) 506805
(151) 2020 10 12
(441) 2020 02 17
(732) RADZIKOWSKIEGO Q HOTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kraków (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Q Hotel Kraków
(510), (511) 43 biura zakwaterowania [hotele, pensjonaty], elektroniczne usługi informacyjne związane z hotelami, hotele, hostele
i pensjonaty, zakwaterowanie wakacyjne i turystyczne, organizowanie zakwaterowania w hotelach, rezerwacja pokoi hotelowych
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[inne niż artykuły sportowe], spodnie chroniące przed wypadkami,
napromieniowaniem i ogniem, skarpety chroniące przed wypadkami,
napromieniowaniem i ogniem, obuwie ochronne, ochronne obuwie
robocze, maski twarzowe chroniące przed wypadkami, napromieniowaniem i ogniem, maski do oddychania, inne niż do sztucznego oddychania, maski do nurkowania, ochronne maski na twarz do kasków
ochronnych, ochronne nakrycia głowy, ochraniacze twarzy do ochrony przed wypadkami lub urazami, ochraniacze na oczy, osłony głowy,
ochronne nakrycia głowy zapobiegające wypadkom lub urazom, osłony ochronne na twarz, osłony oczu, rękawice azbestowe do ochrony
przed wypadkami, rękawice do ochrony przed promieniami rentgenowskimi do celów przemysłowych, rękawice dla nurków, okulary, okulary przeciwoślepieniowe, okulary 3d, okulary ochronne do uprawiania sportu, okulary inteligentne, okulary ochronne, okulary ochronne
do ochrony oczu, okulary spawalnicze, osłony ochronne na twarz dla
robotników, okulary przeciwsłoneczne, osłony przeciwodblaskowe,
osłony zabezpieczające przed iskrami, etui na okulary, słuchawki z redukcją hałasu, aparatura zabezpieczająca przed upadkiem, linki bezpieczeństwa do ochrony przed upadkiem, osłony na twarz chroniące
przed wypadkami w pracy, żadne z powyższych, związane z modą, 10
ochronniki słuchu, 21 rękawice do czyszczenia do użytku domowego,
rękawice do prac domowych z tworzyw sztucznych, rękawice bawełniane do celów domowych, rękawice gumowe do użytku domowego,
rękawice ogrodnicze, rękawice do polerowania, rękawice kuchenne,
żadne z powyższych, związane z modą, 25 odzież robocza również
ocieplana, obuwie robocze, robocze nakrycia głowy, robocza bielizna
osobista w tym: koszule, podkoszulki, kurtki, kamizelki, płaszcze, rękawice, skarpety, nauszniki, odzież specjalna i odzież przeciwdeszczowa,
w tym ubrania z tworzyw sztucznych i ubrania pokryte tworzywami
sztucznymi, żadne z powyższych, odzież, obuwie lub nakrycia głowy,
związane z modą, 35 usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej, w tym
świadczonej online, w zakresie następujących towarów: pasty specjalne do mycia mocno zabrudzonych rąk, specjalne środki do mycia ciała
mocno zabrudzonego, w tym mydła, proszki do mycia, mydła w płynie, zabezpieczające kremy do rąk i ciała w warunkach roboczych, kremy ochronne do skóry, odświeżacze powietrza, środki do prania mocno zabrudzonej odzieży roboczej, odzież ochronna do ochrony przed
wypadkami, pożarem i promieniowaniem, w tym odzież ocieplana,
urządzenia ochronne przed wypadkami do użytku osobistego, osłony
twarzy, kaski ochronne, buty do ochrony przed wypadkami, napromieniowaniem i ogniem, zabezpieczenia przeciwprzepięciowe, maski ochronne przed pyłem, ogniem i gazami, filtry do masek ochronnych, okulary ochronne przed niebezpieczeństwem i wypadkami,
daszki przeciwoślepieniowe, osłony spawalnicze i maski spawalnicze,
pasy ratunkowe, osłony oczu i okulary przeciwodblaskowe, rękawice
do ochrony przed wypadkami, siatki do ochrony przed wypadkami,
odzież do ochrony przed ogniem, zatyczki ochronne do uszu, etui
na okulary, kamizelki ostrzegawcze i kamizelki ratunkowe, kombinezony ochronne, nakolanniki dla pracowników, rękawice robocze
do ochrony przed wypadkami, napromieniowaniem i ogniem, nakrycia głowy do ochrony przed wypadkami i urazami, odzież odblaskowa
do zapobiegania wypadkom, artykuły odblaskowe do noszenia, do zapobiegania wypadkom, ochronna odzież termiczna chroniąca przed
wypadkami lub urazami, urządzenia ostrzegawcze do celów bezpieczeństwa, ochraniacze zabezpieczające ciało przed urazami, kominiarki chroniące przed wypadkami, napromieniowaniem i ogniem, kurtki
chroniące przed wypadkami, napromieniowaniem i ogniem, ochraniacze klatki piersiowej przed wypadkami lub urazami [inne niż stosowane w sporcie], ochraniacze na brzuch, chroniące przed urazami
[inne niż elementy ubiorów sportowych lub przystosowane do użytku
w określonych zajęciach sportowych], ochraniacze na łokcie do ochrony przed wypadkami [inne niż artykuły sportowe], spodnie chroniące
przed wypadkami, napromieniowaniem i ogniem, skarpety chroniące
przed wypadkami, napromieniowaniem i ogniem, obuwie ochronne,
ochronne obuwie robocze, maski twarzowe chroniące przed wypadkami, napromieniowaniem i ogniem, maski do oddychania, inne niż
do sztucznego oddychania, maski do nurkowania, ochronne maski
na twarz do kasków ochronnych, ochronne nakrycia głowy, ochraniacze twarzy do ochrony przed wypadkami lub urazami, ochraniacze
na oczy, osłony głowy, ochronne nakrycia głowy zapobiegające wypadkom lub urazom, osłony ochronne na twarz, osłony oczu, rękawice
azbestowe do ochrony przed wypadkami, rękawice do ochrony przed
promieniami rentgenowskimi do celów przemysłowych, rękawice dla
nurków, okulary, okulary przeciwoślepieniowe, okulary 3d, okulary
ochronne do uprawiania sportu, okulary inteligentne, okulary ochron-
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ne, okulary ochronne do ochrony oczu, okulary spawalnicze, osłony
ochronne na twarz dla robotników, okulary przeciwsłoneczne, osłony przeciwodblaskowe, osłony zabezpieczające przed iskrami, etui
na okulary, słuchawki z redukcją hałasu, aparatura zabezpieczająca
przed upadkiem, linki bezpieczeństwa do ochrony przed upadkiem,
osłony na twarz chroniące przed wypadkami w pracy, ochronniki słuchu, rękawice do czyszczenia do użytku domowego, rękawice do prac
domowych z tworzyw sztucznych, rękawice bawełniane do celów domowych, rękawice gumowe do użytku domowego, rękawice ogrodnicze, rękawice do polerowania, rękawice kuchenne, odzież robocza
również ocieplana, obuwie robocze, robocze nakrycia głowy, robocza
bielizna osobista w tym koszule, podkoszulki, kurtki, kamizelki, płaszcze, rękawice, skarpety, nauszniki, odzież specjalna i odzież przeciwdeszczowa, w tym ubrania z tworzyw sztucznych i ubrania pokryte
tworzywami sztucznymi, żadne z powyższych, związane z modą.

(111) 334527
(220) 2019 11 15
(210) 506815
(151) 2020 10 13
(441) 2020 04 06
(732)	EKOEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Łódź (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	EKOEN
(540)

(591) biały, czarny, zielony
(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.04.02, 26.04.05, 26.04.18
(510), (511) 9 stacje ładowania dla pojazdów elektrycznych, ładowarki
do baterii, przyrządy pomiarowe, instalacje elektryczne, oprogramowanie
do sterowania i zarządzania ładowaniem pojazdów, oprogramowanie pośredniczące do zarządzania funkcjami oprogramowania w urządzeniach
elektronicznych, 35 usługi w zakresie prowadzenia sklepu, obejmujące
sprzedaż następujących towarów: produkty spożywcze, plastry i materiały opatrunkowe, produkty farmaceutyczne, wody mineralne gazowane
i niegazowane, inne napoje bezalkoholowe, piwo, napoje alkoholowe
nisko-i wysokoprocentowe, wina, wódki, akcesoria samochodowe, 37
usługi stacji obsługi pojazdów, instalowanie i naprawa urządzeń elektrycznych, 43 usługi barów przekąskowych, usługi kafeterii, usługi kawiarni, usługi barów kawowych, usługi restauracji przygotowujących żywność
na wynos, dostarczanie żywności i napojów.
(111) 334528
(220) 2019 11 15
(210) 506816
(151) 2020 10 12
(441) 2020 02 17
(732) KATOWICE Q HOTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kraków (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Q Hotel Plus Katowice
(510), (511) 43 biura zakwaterowania [hotele, pensjonaty], elektroniczne usługi informacyjne związane z hotelami, hotele, hostele
i pensjonaty, zakwaterowanie wakacyjne i turystyczne, organizowanie zakwaterowania w hotelach, rezerwacja pokoi hotelowych
dla podróżnych, rezerwacja zakwaterowania w hotelach, rezerwacja zakwaterowania hotelowego, rezerwacja miejsca w hotelach,
świadczenie usług w zakresie rezerwacji, zakwaterowania w hotelach, udostępnianie informacji na temat zakwaterowania przez Internet, udostępnianie informacji o tymczasowym zakwaterowaniu
za pośrednictwem Internetu, udostępnienie miejsc noclegowych
w hotelach, usługi hotelowe, usługi rezerwacji hoteli świadczone
za pośrednictwem Internetu, usługi rezerwacji pokoi, usługi w zakresie rezerwacji miejsc hotelowych, usługi w zakresie rezerwacji
zakwaterowania w hotelach, usługi w zakresie rezerwacji pokojów
hotelowych, usługi w zakresie rezerwacji zakwaterowania, usługi
w zakresie zakwaterowania w hotelach, zapewnienie zakwaterowania w hotelach, zapewnienie zakwaterowania w hotelach i motelach.
(111) 334529
(220) 2019 11 15
(210) 506819
(151) 2020 10 12
(441) 2020 03 09
(732)	GSH Q HOTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kraków (PL)
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(540) (znak słowny)
(540) Q Hotel Grand Cru Gdańsk
(510), (511) 43 biura zakwaterowania [hotele, pensjonaty], elektroniczne usługi informacyjne związane z hotelami, hotele, hostele i pensjonaty, zakwaterowanie wakacyjne i turystyczne, organizowanie zakwaterowania w hotelach, rezerwacja pokoi hotelowych dla podróżnych,
rezerwacja zakwaterowania w hotelach, rezerwacja zakwaterowania hotelowego, rezerwacja miejsca w hotelach, świadczenie usług w zakresie
rezerwacji zakwaterowania w hotelach, udostępnianie informacji na temat zakwaterowania przez Internet, udostępnianie informacji o tymczasowym zakwaterowaniu za pośrednictwem Internetu, udostępnienie
miejsc noclegowych w hotelach, usługi hotelowe, usługi rezerwacji
hoteli świadczone za pośrednictwem Internetu, usługi rezerwacji pokoi,
usługi w zakresie rezerwacji miejsc hotelowych, usługi w zakresie rezerwacji zakwaterowania w hotelach, usługi w zakresie rezerwacji pokojów
hotelowych, usługi w zakresie rezerwacji zakwaterowania, usługi w zakresie zakwaterowania w hotelach, zapewnienie zakwaterowania w hotelach, zapewnienie zakwaterowania w hotelach i motelach.
(111) 334530
(220) 2019 11 15
(210) 506820
(151) 2020 10 12
(441) 2020 03 09
(732) WROCŁAW Q HOTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPOŁKA KOMANDYTOWA, Kraków (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Q Hotel Plus Wrocław
(510), (511) 43 biura zakwaterowania [hotele, pensjonaty], elektroniczne usługi informacyjne związane z hotelami, hotele, hostele i pensjonaty, zakwaterowanie wakacyjne i turystyczne, organizowanie zakwaterowania w hotelach, rezerwacja pokoi hotelowych dla podróżnych,
rezerwacja zakwaterowania w hotelach, rezerwacja zakwaterowania hotelowego, rezerwacja miejsca w hotelach, świadczenie usług w zakresie
rezerwacji zakwaterowania w hotelach, udostępnianie informacji na temat zakwaterowania przez Internet, udostępnianie informacji o tymczasowym zakwaterowaniu za pośrednictwem Internetu, udostępnienie
miejsc noclegowych w hotelach, usługi hotelowe, usługi rezerwacji
hoteli świadczone za pośrednictwem Internetu, usługi rezerwacji pokoi,
usługi w zakresie rezerwacji miejsc hotelowych, usługi w zakresie rezerwacji zakwaterowania w hotelach, usługi w zakresie rezerwacji pokojów
hotelowych, usługi w zakresie rezerwacji zakwaterowania, usługi w zakresie zakwaterowania w hotelach, zapewnienie zakwaterowania w hotelach, zapewnienie zakwaterowania w hotelach i motelach.
(111) 334531
(220) 2019 11 15
(210) 506821
(151) 2020 10 13
(441) 2020 04 06
(732)	EKOEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Łódź (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	E
(540)

(591) biały, szary
(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.01.01, 26.01.18, 26.02.01
(510), (511) 9 stacje ładowania dla pojazdów elektrycznych, ładowarki
do baterii, przyrządy pomiarowe, instalacje elektryczne, oprogramowanie do sterowania i zarządzania ładowaniem pojazdów, oprogramowanie pośredniczące do zarządzania funkcjami oprogramowania w urządzeniach elektronicznych, 35 usługi w zakresie prowadzenia sklepu,
obejmujące sprzedaż następujących towarów: produkty spożywcze,
plastry i materiały opatrunkowe, produkty farmaceutyczne, wody mineralne gazowane i niegazowane, inne napoje bezalkoholowe, piwo,
napoje alkoholowe nisko-i wysokoprocentowe, wina, wódki, akcesoria
samochodowe, 37 usługi stacji obsługi pojazdów, instalowanie i naprawa urządzeń elektrycznych, 43 usługi barów przekąskowych, usługi kafeterii, usługi kawiarni, usługi barów kawowych, usługi restauracji przygotowujących żywność na wynos, dostarczanie żywności i napojów.

(111) 334532
(220) 2019 11 15
(210) 506823
(151) 2020 10 13
(441) 2020 04 06
(732)	EKOEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Łódź (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	EKOEN
(540)

(591) zielony, szary
(531) 29.01.12, 27.05.01
(510), (511) 9 stacje ładowania dla pojazdów elektrycznych, ładowarki do baterii, przyrządy pomiarowe, instalacje elektryczne, oprogramowanie do sterowania i zarządzania ładowaniem pojazdów,
oprogramowanie pośredniczące do zarządzania funkcjami oprogramowania w urządzeniach elektronicznych, 35 usługi w zakresie
prowadzenia sklepu, obejmujące sprzedaż następujących towarów:
produkty spożywcze, plastry i materiały opatrunkowe, produkty farmaceutyczne, wody mineralne gazowane i niegazowane, inne napoje bezalkoholowe, piwo, napoje alkoholowe nisko-i wysokoprocentowe, wina, wódki, akcesoria samochodowe, 37 usługi stacji obsługi
pojazdów, instalowanie i naprawa urządzeń elektrycznych, 43 usługi
barów przekąskowych, usługi kafeterii, usługi kawiarni, usługi barów
kawowych, usługi restauracji przygotowujących żywność na wynos,
dostarczanie żywności i napojów.
(111) 334533
(220) 2019 11 15
(210) 506825
(151) 2020 10 14
(441) 2020 03 16
(732)	EKOEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Łódź (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	EKOEN
(540)

(591) biały, szary
(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.04.02, 26.04.18
(510), (511) 9 stacje ładowania dla pojazdów elektrycznych, ładowarki do baterii, przyrządy pomiarowe, instalacje elektryczne, oprogramowanie do sterowania i zarządzania ładowaniem pojazdów,
oprogramowanie pośredniczące do zarządzania funkcjami oprogramowania w urządzeniach elektronicznych, 35 usługi w zakresie
prowadzenia sklepu, obejmujące sprzedaż następujących towarów:
produkty spożywcze, plastry i materiały opatrunkowe, produkty farmaceutyczne, wody mineralne gazowane i niegazowane, inne napoje bezalkoholowe, piwo, napoje alkoholowe nisko-i wysokoprocentowe, wina, wódki, akcesoria samochodowe, 37 usługi stacji obsługi
pojazdów, instalowanie i naprawa urządzeń elektrycznych, 43 usługi
barów przekąskowych, usługi kafeterii, usługi kawiarni, usługi barów
kawowych, usługi restauracji przygotowujących żywność na wynos,
dostarczanie żywności i napojów.
(111) 334534
(220) 2019 11 15
(210) 506827
(151) 2020 10 13
(441) 2020 04 06
(732)	EKOEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Łódź (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	EKOEN
(540)

(591) szary
(531) 27.05.01, 29.01.06
(510), (511) 9 stacje ładowania dla pojazdów elektrycznych, ładowarki do baterii, przyrządy pomiarowe, instalacje elektryczne, opro-
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(510), (511) 5 preparaty farmaceutycznie i medyczne, środki sanitarne do celów medycznych, dietetyczna żywność i substancje przystosowane do medycznego użycia, suplementy diety dla ludzi.

gramowanie do sterowania i zarządzania ładowaniem pojazdów,
oprogramowanie pośredniczące do zarządzania funkcjami oprogramowania w urządzeniach elektronicznych, 35 usługi w zakresie
prowadzenia sklepu, obejmujące sprzedaż następujących towarów:
produkty spożywcze, plastry i materiały opatrunkowe, produkty farmaceutyczne, wody mineralne gazowane i niegazowane, inne napoje bezalkoholowe, piwo, napoje alkoholowe nisko-i wysokoprocentowe, wina, wódki, akcesoria samochodowe, 37 usługi stacji obsługi
pojazdów, instalowanie i naprawa urządzeń elektrycznych, 43 usługi
barów przekąskowych, usługi kafeterii, usługi kawiarni, usługi barów
kawowych, usługi restauracji przygotowujących żywność na wynos,
dostarczanie żywności i napojów.

(111) 334537
(220) 2019 11 17
(210) 506841
(151) 2020 10 12
(441) 2020 02 10
(732) ZAWISZA JAROSŁAW JACEK ZDROWE KOLOROWE,
Bielany Wrocławskie (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) zdrowe kolorowe
(540)

(111) 334535
(220) 2019 11 15
(210) 506828
(151) 2020 10 13
(441) 2020 04 06
(732)	EKOEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Łódź (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	E
(540)

(591) zielony, fioletowy, czerwony, niebieski, pomarańczowy
(531) 05.07.13, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 35 usługi handlu detalicznego w zakresie żywności.

(591) biały, zielony
(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.01.01, 26.01.18, 26.02.01
(510), (511) 9 stacje ładowania dla pojazdów elektrycznych, ładowarki do baterii, przyrządy pomiarowe, instalacje elektryczne, oprogramowanie do sterowania i zarządzania ładowaniem pojazdów,
oprogramowanie pośredniczące do zarządzania funkcjami oprogramowania w urządzeniach elektronicznych, 35 usługi w zakresie
prowadzenia sklepu, obejmujące sprzedaż następujących towarów:
produkty spożywcze, plastry i materiały opatrunkowe, produkty farmaceutyczne, wody mineralne gazowane i niegazowane, inne napoje bezalkoholowe, piwo, napoje alkoholowe nisko-i wysokoprocentowe, wina, wódki, akcesoria samochodowe, 37 usługi stacji obsługi
pojazdów, instalowanie i naprawa urządzeń elektrycznych, 43 usługi
barów przekąskowych, usługi kafeterii, usługi kawiarni, usługi barów
kawowych, usługi restauracji przygotowujących żywność na wynos,
dostarczanie żywności i napojów.
(111) 334536
(220) 2019 11 15
(151) 2020 10 12
(441) 2020 02 17
(732) Swiss Pharma International AG, Zurych (CH)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Starazolin
(540)

(210) 506830

(111) 334538
(220) 2019 11 18
(210) 506853
(151) 2020 10 12
(441) 2020 02 10
(732) BYDGOSKA HURTOWNIA NARZĘDZI VISŁA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bydgoszcz (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) VIScut
(540)

(591) żółty, niebieski
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 7 maszyny i urządzenia do obróbki i przetwórstwa jako
elektronarzędzia, narzędzia jako części maszyn, noże jako części maszyn, 8 narzędzia, przyrządy i uchwyty, 9 narzędzia i przyrządy pomiarowe, produkty bhp.
(111) 334539
(220) 2019 11 18
(210) 506855
(151) 2020 10 12
(441) 2020 01 07
(732) MEDIA SATURN HOLDING POLSKA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	GAME ZONE
(540)

(591) czerwony, biały, czarny
(531) 26.04.02, 26.04.04, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 7 drążki będące częściami maszyn inne niż do automatów do gier, 9 komputery i peryferyjne urządzenia komputerowe,
akcesoria komputerowe, oprogramowanie komputerowe, 28 sprzęt
do gier wideo, gry elektroniczne, gry planszowe i karciane, urządzenia do gier, 35 usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne.

(591) biały, czerwony, szary, czarny
(531) 02.09.04, 26.04.02, 27.05.01, 29.01.14

(111) 334540
(220) 2019 11 18
(210) 506856
(151) 2020 10 12
(441) 2020 01 07
(732)	GONTAREK MARIUSZ, Lipińskie (PL)
(540) (znak słowny)
(540)	HALNY
(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, mleko, produkty mleczne.
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(111) 334541
(220) 2019 11 18
(151) 2020 10 09
(441) 2020 02 10
(732)	EMANDRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BEFOLK
(540)
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(210) 506860

(591) niebieski, jasnoniebieski, ciemnoniebieski, czerwony,
ciemnoczerwony, ciemnozielony, żółty
(531) 03.07.21, 03.07.24, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 9 muzyczne nagrania dźwiękowe do pobrania, nagrania
muzyczne, nagrania muzyczne w postaci płyt, dysków, nagrania audio, muzyczne nagrania wideo, muzyka cyfrowa do pobrania z Internetu, 41 usługi artystów estradowych świadczone przez muzyków,
usługi koncertów muzycznych, występy muzyczne i piosenkarskie:
organizacja i obsługa koncertów muzycznych, udostępnianie muzyki cyfrowej [nie do pobrania] w Internecie, usługi pisania piosenek
na potrzeby niereklamowe, usługi rezerwacji biletów i rezerwacji
miejsc na koncerty muzyczne, usługi występów grup muzycznych
na żywo, usługi w zakresie komponowania muzyki, usługi w zakresie
pisania tekstów piosenek, produkcja muzyczna, oprawa wokalno-muzyczna imprez publicznych i prywatnych, nagrywanie muzyki.
(111) 334542
(220) 2019 11 18
(210) 506862
(151) 2020 10 12
(441) 2020 01 07
(732) KURIATA MICHAŁ SILVER COSMETICS, Miłoszyce (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) isabellenails PARAFINA KOSMETYCZNA PARAFFIN MASK
orange beeswax & sweet almond oil spa bio
(540)

(510), (511) 9 elementy elektroniczne, elektroniczne obwody drukowane, komputery i urządzenia peryferyjne, sprzęt telekomunikacyjny,
instrumenty i przyrządy pomiarowe, kontrolne i nawigacyjne, pozostały sprzęt elektryczny tzn. aparatura, urządzenia do zastosowania
w elektryce, płytki obwodów drukowanych do komputerów, wielowarstwowe płytki obwodów drukowanych, dodatkowe płytki obwodów drukowanych, dodatkowe płytki obwodów drukowanych do łączenia komputerów z oprogramowaniem sieciowym, 11 oświetlenie
elektryczne, reflektory oświetleniowe, 35 usługi sprzedaży hurtowej
sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego.

(111) 334544
(220) 2019 11 18
(210) 506867
(151) 2020 10 09
(441) 2020 02 03
(732) SZYCHTA PAWEŁ SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA LEKARSKA,
Bydgoszcz (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Chirurgia Plastyczna.pl DR SZYCHTA
(540)

(591) złoty
(531) 03.07.24, 27.05.01, 29.01.02
(510), (511) 44 chirurgia plastyczna, chirurgia, badania medyczne,
konsultacje medyczne, opieka medyczna i zdrowotna, opieka medyczna i analizy związane z leczeniem pacjenta, pomoc medyczna,
przeprowadzanie badań medycznych, udzielanie informacji medycznej, udzielanie wiadomości i informacji w dziedzinie medycyny.
(111) 334545
(220) 2019 11 18
(210) 506870
(151) 2020 10 09
(441) 2019 12 30
(732) BARNAŚ DARIUSZ, Olszewo Borki (PL)
(540) (znak słowny)
(540)	HABA LABA KEBAB
(510), (511) 43 bary, restauracje, catering, catering obejmujący żywność i napoje dla instytucji, dostarczanie żywności i napojów za pośrednictwem furgonetek, kawiarnie, oferowanie żywności i napojów
w restauracjach i barach, usługi cateringu zewnętrznego, usługi
ogródków piwnych, usługi w zakresie żywności i napojów na wynos.

(591) pomarańczowy, jasnopomarańczowy,
ciemnopomarańczowy, czarny, biały, zielony
(531) 29.01.15, 27.05.01, 05.07.11, 05.03.11, 25.01.19
(510), (511) 3 preparaty nawilżające [kosmetyczne], maski kosmetyczne,
preparaty kosmetyczne do pielęgnacji ciała, olejki do ciała, 4 parafina.
(111) 334543
(220) 2019 11 18
(210) 506865
(151) 2020 10 15
(441) 2020 03 23
(732) CENTRAL POINT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) C C
(540)

(591) czarny, błękitny
(531) 29.01.12, 26.13.25, 27.05.01

(111) 334546
(220) 2019 11 18
(210) 506872
(151) 2020 10 09
(441) 2019 12 23
(732) KULBIKOWSKI SEBASTIAN, Gdynia (PL)
(540) (znak słowny)
(540) SWEDERM HUDSALVA
(510), (511) 3 nieleczniczy puder do twarzy, płyny do pielęgnacji
skóry [kosmetyki], kremy na noc, kosmetyki brązująco-opalizujące, kosmetyki do rzęs, peelingi do twarzy [kosmetyki], koncentraty
nawilżające [kosmetyki], kremy do oczyszczania skóry, kosmetyki
w formie żeli, kremy na dzień, kosmetyki do makijażu do kompaktów, kremy do demakijażu, kosmetyki do włosów, kosmetyki zawierające pantenol, toniki [kosmetyki], kremy przed goleniem, kosmetyki do pielęgnacji urody, kosmetyki do cery zmarszczkowej, płyny
do mycia twarzy [kosmetyki], kosmetyki do samoopalania, kosmetyki
w postaci płynów, kremy bb, kremy odżywcze nielecznicze, kremy
kosmetyczne do ujędrniania skóry wokół oczu, kremy do paznokci, kremy i balsamy kosmetyczne, puder sypki do twarzy, kosmetyki
i preparaty kosmetyczne, kremy samoopalające [kosmetyki], kremy do odżywiania skóry do celów kosmetycznych, krem do skórek
wokół paznokci, środki nawilżające przeciw starzeniu się do użytku
jako kosmetyki, nawilżające balsamy do ciała [kosmetyki], kolorowe
kosmetyki do oczu, kremy samoopalające, kosmetyki przeznaczone do suchej skóry, preparaty do samoopalania [kosmetyki], środki
do oczyszczania skóry twarzy [kosmetyki], kosmetyki w formie mleczek, żele nawilżające [kosmetyki], kosmetyki do brwi, kremy prze-
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ciwzmarszczkowe, kremy do utrwalania fryzury, kremy kosmetyczne
odżywcze, kremy redukujące plamy starcze, rzęsy, nielecznicze kremy
do skóry, kosmetyki do stosowania na skórę, krem do rak, kosmetyki
kolorowe, maseczki do skóry [kosmetyki], kremy, emulsje i żele nawilżające, zestawy do golenia, składające się z kremu do golenia i wody
po goleniu, błyszczyki do ust [kosmetyki], róż kremowy, prasowany
puder do twarzy, zapachowe płyny i kremy do pielęgnacji ciała, kosmetyki upiększające, krem pod oczy, krem chłodzący [cold cream],
inny niż do celów medycznych, odżywki utwardzające do paznokci
[kosmetyki], kremowe mydło do ciała, kremy odżywcze, produkty
przeciwsłoneczne do ust [kosmetyki], kremy do rozjaśniania skóry,
kosmetyki zawierające keratynę, nielecznicze kremy pod oczy, płyny
do twarzy [kosmetyki], produkty powlekające usta [kosmetyki], kremy kosmetyczne, nielecznicze środki oczyszczające w kremie, pudry
w kamieniu [kosmetyki], kosmetyki, tusze do rzęs, perfumowany puder [do użytku kosmetycznego], kremy z filtrem przeciwsłonecznym,
nielecznicze kremy do kuracji skóry głowy, woda utleniona do celów
kosmetycznych, kremy do opalania, kremy na noc [kosmetyki], puder
sypki do makijażu, krem z retinolem do celów kosmetycznych, krem
do twarzy, korektory [kosmetyki], kosmetyki w formie olejków, kremy
do depilacji, krem do jasnej karnacji, rzęsy sztuczne, kremy do twarzy
do użytku kosmetycznego, olejki do ciała [kosmetyki], krem bazowy,
szminki blokujące promieniowanie słoneczne [kosmetyki], podkład
w kremie, kremy ochronne, podkłady do makijażu, kosmetyki dla
zwierząt, nieleczniczy puder do ciała, kosmetyki koloryzujące do skóry, kosmetyki do ozdabiania, kosmetyki do makijażu, podkłady do paznokci [kosmetyki], kosmetyki w formie sproszkowanej [pudry], puder
do makijażu, maseczki zwężające poty stosowane jako kosmetyki, kremy do redukcji cellulitu, kosmetyki w postaci cieni do powiek, kremy
do ciała, mydła w kremie, kompaktowe kosmetyki do makijażu, kremy
do skóry [nielecznicze], kosmetyki w postaci kremów, krem do włosów, wymienne wkłady pudru do puderniczek [kosmetyki], kosmetyki
blokujące promieniowanie słoneczne, makijaż (puder do-), preparaty
do wybielania skóry [kosmetyki], zmywacze do paznokci [kosmetyki], żele po opalaniu [kosmetyki], środki wyszczuplające [kosmetyki],
inne niż do celów medycznych, kosmetyki w gotowych zestawach,
puder do rąk, kosmetyki do ust, żele do twarzy i ciała [kosmetyki],
krem przeciwzmarszczkowy, kremy nielecznicze, preparaty blokujące
promieniowanie słoneczne [kosmetyki], kremy po opalaniu [do użytku kosmetycznego], kremy do pielęgnacji skóry [kosmetyki], mleczka do opalania [kosmetyki], olejki do pielęgnacji skóry [kosmetyki],
kosmetyki do makijażu skóry, kremy do twarzy i ciała [kosmetyki],
nawilżające kremy do skóry [kosmetyki], olejki po opalaniu [kosmetyki], preparaty samoopalające [kosmetyki], mieszanki do rozjaśniania
skóry [kosmetyki], nawilżające balsamy do skóry [kosmetyki], eyelinery [kosmetyki], środki nawilżające [kosmetyki], środki nawilżające
do twarzy [kosmetyki], kremy do pielęgnacji włosów, puder do twarzy
w postaci bibułek z pudrem, kosmetyki funkcjonalne, puder do brwi,
kremy pod prysznic, olejki mineralne [kosmetyki], kremy złuszczające,
kremy wybielające do skóry, kremy do rąk, nielecznicze kremy do ciała, róż w kremie, makijażu (puder do-), toniki do twarzy [kosmetyki],
kremy perfumowane, atomizery wody mineralnej do celów kosmetycznych, płynne kremy [kosmetyki], puder w kremie do twarzy, pianki [kosmetyki], tipsy [kosmetyki], kremy do pielęgnacji skóry, inne niż
do użytku medycznego, olejki blokujące promieniowanie słoneczne
[kosmetyki], kremy do usuwania owłosienia, puder do twarzy, kremy
po goleniu, kremy kosmetyczne do rąk, kremy do masażu, nie do celów leczniczych, nielecznicze kremy oczyszczające, kremy do oczyszczania skóry [nielecznicze], gąbki nasączone mydłem, wydłużające
tusze do rzęs, kosmetyki w postaci różu, kremy i balsamy do opalania,
podkład do makijażu, mydła w kremie do mycia, kosmetyki zawierające kwas hialuronowy, puder do ciała, kosmetyki do makijażu twarzy,
kremy do jasnej karnacji [do użytku kosmetycznego], kremy tonizujące [kosmetyki], szminki w kremie do ust, kremy do mycia, kremy chroniące przed słońcem [kosmetyki], puder w kamieniu do kompaktów
[kosmetyki], perfumowane kosmetyki w aerozolu do ciała, kosmetyki do użytku osobistego, kremy oczyszczające, zmywacze lakieru
do paznokci [kosmetyki], kremy ochronne do włosów, kosmetyki
do paznokci, nielecznicze kremy do stóp, kosmetyki do pielęgnacji
skóry, kremy do ciała [kosmetyki], kremy do skóry, perełki zawierające
kosmetyki do kąpieli, balsamy samoopalające [kosmetyki], nieleczniczy krem do twarzy, balsamy do opalania [kosmetyki], kosmetyki
nielecznicze, zapachowe kremy do ciała, baza podkładowa do paznokci [kosmetyki], olejki do opalania [kosmetyki], kremy do twarzy
[kosmetyki], kremy nawilżające po goleniu, biały puder kosmetyczny
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do twarzy, kremy dermatologiczne [inne niż lecznicze], kremy do twarzy, 5 kremy farmaceutyczne, kremy ziołowe do celów medycznych,
kremy do użytku dermatologicznego, kremy lecznicze, kremy do trądziku [preparaty farmaceutyczne], kremy lecznicze do ochrony skóry,
kremy do pielęgnacji skóry do użytku medycznego, kremy do stosowania na noc [lecznicze], kremy lecznicze do pielęgnacji stóp, kremy
do rąk do celów medycznych, lecznicze kremy do skóry, krem chłodzący [cold cream] do użytku medycznego, kremy na odciski i nagniotki, kremy przeciw swędzeniu, kremy do stóp (lecznicze-), kremy
lecznicze do pielęgnacji skóry, miejscowe kremy znieczulające, kremy
uśmierzające ból, emulsje do rąk zawierające substancje lecznicze, glina do leczenia chorób skóry, kremy nawilżające [preparaty farmaceutyczne], lecznicze kremy do ciała, leczniczy puder do stóp, lecznicze
kremy do stosowania po wystawieniu na działanie promieni słonecznych, kremy do wzmacniania orgazmu, uniwersalne lecznicze kremy
z antybiotykiem, kremy z antybiotykami, lecznicze kremy do ust,
kremy z hydrokortyzonem, leczniczy krem do twarzy, kremy do ciała
do użytku farmaceutycznego, farmaceutyczne balsamy do ust, lecznicze kremy ochronne, lecznicze kremy do stóp.

(111) 334547
(220) 2019 11 18
(210) 506873
(151) 2020 10 14
(441) 2020 04 20
(732) PIELA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) piela business engineering
(540)

(591) niebieski, biały
(531) 26.01.01, 26.01.06, 26.11.01, 26.11.07, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 doradztwo strategiczne dla przedsiębiorstw, zarządzanie zasobami ludzkimi, doradztwo w zakresie efektywności biznesowej, reklama i marketing, 36 doradztwo finansowe, 37 doradztwo inżynieryjne.
(111) 334548
(220) 2019 11 18
(210) 506876
(151) 2020 10 09
(441) 2020 01 07
(732) BYDGOSKA HURTOWNIA NARZĘDZI VISŁA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bydgoszcz (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) VISbor
(540)

(591) niebieski, żółty
(531) 29.01.12, 27.05.01
(510), (511) 4 smary, przemysłowe tłuszcze, woski i płyny (ciecze
chłodzące-smarujące, oleje do smarowania, smary przemysłowe).
(111) 334549
(220) 2019 11 18
(151) 2020 10 20
(441) 2020 07 06
(732)	ACME LABS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) eMARKER
(540)

(210) 506877

(591) biały, granatowy, pomarańczowy
(531) 27.05.01, 29.01.13, 20.05.21, 01.01.01, 01.01.02, 01.01.10,
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24.03.07, 24.03.11, 25.01.09, 26.04.02, 26.04.18, 26.02.01
(510), (511) 35 oferowanie i wprowadzanie do obrotu systemów zabezpieczania elektronicznej komunikacji korporacyjnej firmy z otoczeniem biznesowym oraz społecznym, tworzenie i udostępnianie
zbiorów i baz informacji dla systemów zabezpieczania elektronicznej komunikacji korporacyjnej, doradztwo w sprawach zarządzania
i organizacji działalności gospodarczej w zakresie elektronicznej komunikacji korporacyjnej, 38 wspomagane komputerowo przesyłanie
wiadomości i obrazów, zapewnianie dostępu do baz danych, 42 doradztwo w dziedzinie bezpieczeństwa danych oraz bezpieczeństwa
elektronicznej komunikacji korporacyjnej, doradztwo w zakresie
oprogramowania i technologii komputerowego, dostarczanie informacji o technologii komputerowej i programowaniu, monitorowanie
systemów komputerowych w celu wykrywania nieautoryzowanego
dostępu lub naruszeń bezpieczeństwa danych, projektowanie systemów komputerowych.
(111) 334550
(220) 2019 11 18
(151) 2020 10 20
(441) 2020 07 06
(732)	ACME LABS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) eZNACZEK
(540)

(210) 506878

(591) biały, granatowy, pomarańczowy
(531) 01.01.01, 01.01.02, 01.01.10, 20.05.21, 24.03.07, 24.03.11,
25.01.09, 26.02.01, 26.04.02, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 oferowanie i wprowadzanie do obrotu systemów zabezpieczania elektronicznej komunikacji korporacyjnej firmy z otoczeniem biznesowym oraz społecznym, tworzenie i udostępnianie
zbiorów i baz informacji dla systemów zabezpieczania elektronicznej komunikacji korporacyjnej, doradztwo w sprawach zarządzania
i organizacji działalności gospodarczej w zakresie elektronicznej komunikacji korporacyjnej, 38 wspomagane komputerowo przesyłanie
wiadomości i obrazów, zapewnianie dostępu do baz danych, 42 doradztwo w dziedzinie bezpieczeństwa danych oraz bezpieczeństwa
elektronicznej komunikacji korporacyjnej, doradztwo w zakresie
oprogramowania i technologii komputerowego, dostarczanie informacji o technologii komputerowej i programowaniu, monitorowanie
systemów komputerowych w celu wykrywania nieautoryzowanego
dostępu lub naruszeń bezpieczeństwa danych, projektowanie systemów komputerowych.
(111) 334551
(220) 2019 11 19
(210) 506907
(151) 2020 10 09
(441) 2019 12 23
(732) JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA,
Kostrzyn (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	Elly I robisz, co chcesz
(540)

(591) różowy
(531) 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 5 artykuły higieny osobistej, wkładki, podpaski, tampony
higieniczne, pieluchy dla dorosłych, pieluchy dla niemowląt i dzieci, pieluchy dla osób cierpiących na inkontynencję, pieluchomajtki
dla osób cierpiących na inkontynencję, pieluchomajtki dziecięce,
podpaski dla osób cierpiących na inkontynencję, wkładki higieniczne, podpaski higieniczne, jednorazowe podkłady do przewijania
niemowląt i dzieci, 16 papierowe podkładki do zmiany pieluszek,
papierowe chusteczki do wycierania, papier higieniczny, ściereczki

z celulozy, papierowe chusteczki do mycia, papier i karton, wyroby
z papieru i z kartonu, mianowicie opakowania, teczki, etykiety, bloki
rysunkowe, broszury, papier listowy, koperty, oprawy, blankiety, kalendarze, katalogi, czasopisma, rysunki, druki, fotografie, papierowe
materiały biurowe, książki, książeczki dla dzieci, podręczniki, ilustrowane albumy, atlasy, publikacje drukowane, materiały drukowane,
ulotki, 25 bielizna chłonna na nietrzymanie moczu, 35 usługi w zakresie sprzedaży następujących towarów: artykułów higieny osobistej, wkładek, podpasek, tamponów higienicznych, pieluch dla dorosłych, pieluch dla niemowląt i dzieci, pieluch dla osób cierpiących
na inkontynencję, pieluchomajtek dla osób cierpiących na inkontynencję, pieluchomajtek dziecięce, podpasek dla osób cierpiących
na inkontynencję, wkładek higienicznych, podpasek higienicznych,
jednorazowych podkładów do przewijania niemowląt i dzieci, bielizny chłonnej na nietrzymanie moczu, usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, pośrednictwo handlowe, usługi organizowania
gier i konkursów, promocja sprzedaży, usługi programów lojalnościowych, motywacyjnych i promocyjnych, dostarczanie informacji
konsumentom na temat towarów i usług, dystrybucja materiałów reklamowych, marketingowych i promocyjnych, kampanie marketingowe, pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarządzanie i administrowanie działalnością gospodarczą, analizy i badania
dotyczące działalności gospodarczej.

(111) 334552
(220) 2019 11 19
(151) 2020 10 09
(441) 2020 02 03
(732) LOOK GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) necoya
(540)

(210) 506933

(591) zielony, ciemnozielony
(531) 27.05.01, 27.05.08, 29.01.12
(510), (511) 3 środki czyszczące, substancje czyszczące do użytku
domowego, preparaty do czyszczenia i odświeżania, płyny do czyszczenia, chusteczki zawierające preparaty czyszczące, środki toaletowe, preparaty do prania, preparaty zapachowe, olejki zapachowe,
środki odświeżające powietrze [zapachowe], środki zapachowe
do celów domowych, aromaty [olejki aromatyczne], esencje i olejki eteryczne, naturalne olejki do celów oczyszczających, preparaty
do pielęgnacji zwierząt, środki do czyszczenia klatek dla zwierząt,
środki do usuwania zapachu zwierząt domowych, detergenty, detergenty piorące do użytku w gospodarstwie domowym, detergenty
do użytku domowego, preparaty myjące, dodatki do prania, mydła, preparaty czyszczące do samochodów, preparaty do czyszczenia tkanin, środki do namaczania prania, preparaty do czyszczenia
na sucho, środki do czyszczenia obuwia, odkamieniacze do użytku
domowego, gotowy wosk do polerowania, mieszanki czyszczące
do usuwania plam, mieszanki polerujące, preparaty do nadawania
połysku, preparaty toaletowe, naturalne pasty do podłóg, pasty
do mebli, oleje czyszczące, materiały ścierne, mieszanki do mycia
okien, papierowe ręczniki do rąk nasączane środkami czyszczącymi,
roztwory do szorowania, skrobie naturalne do prania, wosk pralniczy,
soda wybielająca, środki do czyszczenia pojazdów, środki do mycia
owoców i warzyw, środki do zmywania naczyń, tabletki do zmywarek, środki usztywniające i nadające gładkość praniu [ułatwiające
prasowanie], 35 usługi sprzedaży detalicznej, hurtowej, za pośrednictwem Internetu (sklepy internetowe on-line) oraz sprzedaży wysyłkowej i katalogowej następujących towarów: środki czyszczące,
substancje czyszczące do użytku domowego, preparaty do czyszczenia i odświeżania, płyny do czyszczenia, chusteczki zawierające
preparaty czyszczące, środki toaletowe, preparaty do prania, preparaty zapachowe, olejki zapachowe, środki odświeżające powietrze
[zapachowe], środki zapachowe do celów domowych, aromaty [olejki aromatyczne], esencje i olejki eteryczne, naturalne olejki do celów
oczyszczających, preparaty do pielęgnacji zwierząt, środki do czyszczenia klatek dla zwierząt, środki do usuwania zapachu zwierząt
domowych, detergenty, detergenty piorące do użytku w gospodarstwie domowym, detergenty do użytku domowego, preparaty my-
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jące, dodatki do prania, mydła, preparaty czyszczące do samochodów, preparaty do czyszczenia tkanin, środki do namaczania prania,
preparaty do czyszczenia na sucho, środki do czyszczenia obuwia,
odkamieniacze do użytku domowego, gotowy wosk do polerowania, mieszanki czyszczące do usuwania plam, mieszanki polerujące,
preparaty do nadawania połysku, preparaty toaletowe, naturalne
pasty do podłóg, pasty do mebli, oleje czyszczące, materiały ścierne, mieszanki do mycia okien, papierowe ręczniki do rąk nasączane
środkami czyszczącymi, roztwory do szorowania, skrobie naturalne
do prania, wosk pralniczy, soda wybielająca, środki do czyszczenia
pojazdów, środki do mycia owoców i warzyw, środki do zmywania
naczyń, tabletki do zmywarek, środki usztywniające i nadające gładkość praniu [ułatwiające prasowanie], administrowanie sprzedażą,
administrowanie działalnością gospodarczą w zakresie sklepów
detalicznych, usługi programów lojalnościowych, motywacyjnych
i promocyjnych, zarządzanie programami lojalnościowymi, usługi
handlu elektronicznego, mianowicie dostarczanie informacji o produktach za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych do celów reklamowych i sprzedaży, zawieranie transakcji handlowych na rzecz
innych, przez sklepy on-line, usługi importowo-eksportowe, usługi
pośrednictwa i doradztwa handlowego w dziedzinie sprzedaży produktów i świadczenia usług, zapewnianie platformy internetowej dla
nabywców i sprzedawców towarów i usług, dostarczanie informacji
handlowych, pośrednictwo w kontraktach na kupno i sprzedaż produktów, usługi w zakresie administrowania działalnością gospodarczą w celu obsługi transakcji sprzedaży dokonywanych za pomocą
Internetu, prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, usługi zarządzania sprzedażą, usługi doradcze dotyczące promocji sprzedaży, reklama, reklama radiowa, telewizyjna
i prasowa, reklama na stronach internetowych, promocja sprzedaży,
pokazy towarów do celów promocyjnych, wynajem przestrzeni reklamowej on-line, wynajmowanie miejsc na umieszczanie ogłoszeń
lub reklam, rozpowszechnianie materiałów reklamowych.

(111) 334553
(220) 2019 11 19
(210) 506935
(151) 2020 10 12
(441) 2020 01 27
(732) SOKOŁOWSKA MONIKA STUDIO MAGNETIC NAILS,
Kielce (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) STUDIO Magnetic nails MONIKA SOKOŁOWSKA
(540)

(591) szary, czarny, biały
(531) 26.02.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 usługi zarządzania sprzedażą kosmetyków, 41 organizowanie i prowadzenie szkoleń, warsztatów i zjazdów z dziedziny
kosmetyki, 44 zabiegi i usługi kosmetyczne .
(111) 334554
(220) 2019 11 19
(210) 506936
(151) 2020 10 14
(441) 2020 02 10
(732) BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Karta rewolucyjna Banku Pekao S.A.
(510), (511) 7 automaty sprzedające, 9 karty bankowe, karty kredytowe, karty debetowe, karty płatnicze, karty dostępu, karty wielofunkcyjne do usług bankowych i finansowych, karty identyfikacyjne,
karty kodowane magnetycznie, karty zawierające płytki obwodów
scalonych, czytniki kart, nośniki danych, elektroniczne, magnetyczne
i optyczne nośniki danych, sprzęt przetwarzający dane, komputery,
bankomaty, aparatura elektroniczna do weryfikacji autentyczności
kart bankowych, urządzenia do weryfikacji danych, mechanizmy
do urządzeń uruchamianych przez wrzucenie monety, kasy sklepowe, maszyny liczące, urządzenia do nagrywania, transmisji lub reprodukcji dźwięku lub obrazu, terminale do przetwarzania transakcji
z użyciem kart płatniczych, programy komputerowe, oprogramowanie komputerowe wspomagające świadczenie usług bankowych,
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finansowych i inwestycyjnych, oprogramowanie komputerowe
do obsługi bankowości elektronicznej, oprogramowanie do mobilnych urządzeń komunikacyjnych, oprogramowanie komputerowe
umożliwiające kartom płatniczym współdziałanie z terminalami
i czytnikami, oprogramowania do zabezpieczenia baz danych, oprogramowanie do transmisji poufnych informacji, automaty do wpłat
i pozostawiania depozytów, automatyczne maszyny sortujące i liczące monety, urządzenia dla punktów sprzedaży, terminale elektroniczne do punktów sprzedaży, elektroniczne maszyny do rejestrowania
operacji finansowych, 35 reklama, usługi reklamy z wykorzystaniem
metod słownych, dźwiękowych, audiowizualnych i multimedialnych,
reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, rozpowszechnianie
materiałów reklamowych i ofert reklamowych, rozpowszechnianie
ogłoszeń reklamowych, udostępnienie powierzchni reklamowej
i czasu reklamowego, doradztwo w dziedzinie reklamy, usługi obsługi programów lojalnościowych i programów promocyjnych, usługi
audytorskie, usługi księgowe i rachunkowe, sporządzanie wyciągów
z konta, doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i handlowej, usługi w zakresie ekspertyz ekonomicznych oraz
analiz rynkowych, analizy kosztów, usługi pozyskiwania, opracowywania i udostępniania informacji o działalności gospodarczej,
opracowywanie informacji statystycznych, zarządzanie zbiorami
informatycznymi i zbiorami danych w systemach komputerowych,
pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych, usługi systematyzacji, sortowania i kompilacji danych w komputerowych bazach
danych, wyszukiwanie informacji w bazach i plikach komputerowych, doradztwo biznesowe, analizy rynkowe, prognozy i analizy
ekonomiczne, doradztwo w zakresie ww. usług, informacja o ww.
usługach, w tym prezentowana w Internecie, 36 ubezpieczenia, usługi finansowe, usługi bankowe, usługi w zakresie majątku nieruchomego, usługi bankowości internetowej, bankowość elektroniczna,
usługi maklerskie, usługi prowadzenia rachunków bankowych, usługi przyjmowania wkładów oszczędnościowych i lokat terminowych,
usługi udzielania oraz zaciągania kredytów i pożyczek, usługi przeprowadzania rozliczeń pieniężnych we wszystkich formach przyjętych w krajowych i międzynarodowych stosunkach bankowych,
usługi wykonywania operacji wekslowych i czekowych, usługi przyjmowania i dokonywania lokat w bankach krajowych i zagranicznych,
usługi przyjmowania i udzielania poręczeń i gwarancji bankowych,
bankowość inwestycyjna, usługi dokonywania obrotu wartościami
dewizowymi, usługi prowadzenia obsługi pożyczek państwowych
i zarządzania funduszami na zlecenie, usługi emitowania własnych
papierów wartościowych i dokonywania obrotu tymi papierami oraz
prowadzenia kont depozytowych papierów wartościowych, usługi
dokonywania czynności zleconych związanych z emisją papierów
wartościowych, w tym gwarantowanie emisji papierów wartościowych, usługi agencji transferowych świadczone na rzecz emitentów papierów wartościowych, usługi udzielania pożyczek na emisję
papierów wartościowych, analizy inwestycji finansowych oraz pośrednictwo, doradztwo i gromadzenie informacji w zakresie emisji
papierów wartościowych, usługi przyjmowania do depozytu przedmiotów, dokumentów i papierów wartościowych oraz udostępniania
skrytek sejfowych, usługi dokonywania operacji kupna i sprzedaży
papierów wartościowych, usługi organizowania i uczestniczenia
w konsorcjach bankowych, usługi dokonywania obrotu wierzytelnościami, zarządzanie funduszami powierniczymi, funduszami inwestycyjnymi, funduszami emerytalnymi, usługi wykonywania na zlecenie
innych banków określonych czynności bankowych, usługi czynności
powierniczych, usługi wydawania i obsługi kart płatniczych, usługi
kasy mieszkaniowej, usługi konsultacyjno-doradcze w sprawach finansowych, doradztwo inwestycyjne, usługi finansowe w zakresie
leasingu, usługi w zakresie leasingu factoringu, usługi wykonywania
terminowych operacji finansowych, organizowanie funduszy na cele
dobroczynne, sponsorowanie finansowe, usługi w zakresie ubezpieczeń, usługi wynajmowania i wydzierżawiania nieruchomości oraz
lokali, informacja o ww. usługach, w tym prezentowana w Internecie,
administrowanie rachunkami oszczędnościowymi, usługi giełdowe,
usługi maklerstwa giełdowego, obrót towarami giełdowymi, gwarantowanie emisji papierów wartościowych, analizy finansowe, usługi depozytowe: inwestycje kapitałowe, usługi finansowe w zakresie
emerytur, usługi planowania finansowego w zakresie emerytur, usługi zarządzenia inwestycjami emerytalnymi, usługi zarządzania funduszami emerytalnymi, usługi świadczeń emerytalnych, informacja
finansowa, bankowość hipoteczna, udzielanie kredytów hipotecznych, administrowanie kredytami hipotecznymi, 38 usługi telekomu-
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nikacyjne, usługi przesyłania informacji, usługi przesyłania informacji
tekstowej, obrazowej, dźwiękowej i skompilowanej w formie zapisu
elektronicznego oraz udostępniania łączności do przesyłania takiej
informacji poprzez terminale komputerowe, sieci światłowodów,
urządzenia telekomunikacyjne oraz urządzenia satelitarne, usługi
udostępniania połączenia ze światową siecią komputerową za pośrednictwem telekomunikacji, usługi rozpowszechniania ogłoszeń
elektronicznych oraz informacji elektronicznych, usługi w zakresie
transmisji internetowych, usługi przydzielania dostępu i obsługi
poczty elektronicznej i skrzynek mailowych, usługi udostępniania
portali internetowych, usługi prowadzenia forum on-line, usługi
portali komunikacyjnych i informacyjnych, usługi w zakresie dostępu do portalu z informacjami finansowymi, bankowymi, gospodarczymi, giełdowymi, podatkowymi, prawnymi oraz z komentarzami
i poradami dla konsumentów i inwestorów, usługi udostępniania
platformy internetowej używanej do wykonywania operacji finansowych i bankowych oraz prezentowania informacji, usługi przydzielania dostępu do baz danych dostępnych przez Internet, usługi
udostępniania środków łączności umożliwiających obsługę klienta
przez Internet, usługi obsługi telekonferencji, usługi przesyłania telekopii, doradztwo w zakresie ww. usług, informacja o ww. usługach,
w tym prezentowana w Internecie, elektroniczna transmisja danych,
usługi łączności elektronicznej dla instytucji finansowych, w tym dla
banków, usługi łączności elektronicznej związane z autoryzacją kart
kredytowych, usługi łączności elektronicznej w zakresie przygotowywania informacji finansowych.

(111) 334555
(220) 2019 11 20
(210) 506944
(151) 2020 10 09
(441) 2020 02 10
(732) KOWALCZYK DARIUSZ PRZEDSIĘBIORSTWO
PRODUKCYJNO-HANDLOWE IMPULS, Częstochowa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) IMPULS
(540)

(531) 01.01.02, 01.01.10, 05.01.01, 26.04.01, 26.04.04, 26.04.16, 27.05.01
(510), (511) 28 ozdoby choinkowe, dekoracje choinkowe z wyjątkiem
artykułów oświetleniowych i słodyczy, 35 usługi handlu hurtowego
lub sprzedaży detalicznej lub wysyłkowej sprzedaży detalicznej lub
sprzedaży detalicznej online związane z następującymi produktami:
ozdoby i dekoracje choinkowe, dekoracje świąteczne, sztuczne choinki, świeczniki na choinki, grające ozdoby choinkowe, śnieg sztuczny na choinki, stojaki do choinek.
(111) 334556
(220) 2019 11 20
(210) 506947
(151) 2020 10 12
(441) 2020 03 16
(732) WHITE SOLUTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Łódź (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) POZytywna AKADEMIA
(540)

(591) czarny, biały, różowy, jasnoróżowy
(531) 27.05.01, 29.01.14, 26.01.16, 26.01.18
(510), (511) 35 usługi reklamowe, marketingowe, promocyjne, 41
usługi edukacyjne, 42 hosting stron internetowych, tworzenie witryn.

(111) 334557
(220) 2019 11 20
(210) 506955
(151) 2020 10 12
(441) 2020 03 09
(732)	GAWLIK URSZULA FIRMA HANDLOWO-TRANSPORTOWA,
Bełk (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KAMIENIEAKWARIOWE.PL
(540)

(591) pomarańczowy, żółty, niebieski, zielony
(531) 27.05.01, 29.01.14, 03.09.01, 26.13.25
(510), (511) 19 kamienie akwariowe dekoracyjne.
(111) 334558
(220) 2019 11 20
(210) 506958
(151) 2020 10 09
(441) 2020 02 03
(732) LOOK GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Tofumania MIEJSCE DLA WEGAŃSKICH MANIAKÓW
(540)

(591) brązowy, jasnobrązowy, beżowy
(531) 08.03.25, 02.09.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 29 nasiona przetworzone, rośliny strączkowe przetworzone, warzywa strączkowe przetworzone, soja przetworzona, mleko sojowe, mleko sojowe w proszku, jogurt sojowy, tofu, fermentowane tofu, tofu z soi, burgery z tofu, przekąski na bazie tofu, smażone
kawałki tofu (aburaage), yuba (skórka z tofu), liofilizowane tofu w kawałkach, chipsy sojowe, batony spożywcze na bazie soi, sos sojowy,
olej sojowy spożywczy, burgery sojowe, kotlety sojowe, makaron
sojowy, soja konserwowana spożywcza, suszona soja, fermentowana soja (natto), nabiał i substytuty nabiału, oleje i tłuszcze jadalne,
przetworzony ser, substytuty serów, substytuty mięsa, substytuty
mleka, napoje na bazie soi stosowane jako substytuty mleka, przetworzone owoce, warzywa i grzyby ( w tym orzechy i nasiona roślin
strączkowych), kiełbaski wegetariańskie, dania gotowe, w skład których wchodzi przede wszystkim pasta sojowa, dania gotowe, w skład
których wchodzi przede wszystkim tofu, gotowe posiłki składające
się głównie z substytutów mięsa, makaron sojowy nieugotowany, 30
mąka, mąka sojowa, przekąski wykonane z mąki sojowej, pasta sojowa do użytku jako przyprawa, pasta z soi [przyprawa], sosy pikantne,
sosy zagęszczone, przyprawy smakowe (sosy, marynaty), przekąski wieloziarniste, substytuty lodów na bazie soi, produkty lodowe
na bazie soi, chleb z ziarnami soi.
(111) 334559
(220) 2019 11 20
(210) 506964
(151) 2020 10 09
(441) 2020 01 27
(732) SOB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540)	ESSA
(510), (511) 16 materiały drukowane, 18 parasole i parasolki, walizy
i torby podróżne, torby, portfele i inne artykuły służące do przenoszenia, 25 nakrycia głowy, odzież, obuwie, 35 usługi reklamowe,
marketingowe i promocyjne, usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej
w zakresie nakryć głowy, odzieży i dodatków odzieżowych, obuwia,
walizek, parasoli przeciwdeszczowych, toreb, torebek, artykułów bagażowych i artykułów sportowych, 41 usługi wydawnicze i reporterskie, usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe.
(111) 334560
(151) 2020 10 09

(220) 2019 11 21
(441) 2020 01 27

(210) 506988
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(732) POLMLEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) VITARELLA DI COCO
(540)

(591) jasnozielony, ciemnozielony
(531) 05.03.11, 26.11.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 29 substytuty mleka, mleko i napoje kokosowe, produkty
spożywcze seropodobne, produkty spożywcze na bazie substytutów mleka.
(111) 334561
(220) 2019 11 21
(210) 506989
(151) 2020 10 09
(441) 2019 12 30
(732) ZELEK GRZEGORZ GOSPODARSTWO SADOWNICZE,
Wronowice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	GALICYJSKIE Cejco
(540)

(591) brązowy
(531) 05.05.19, 05.07.13, 27.05.01, 26.04.02, 29.01.07
(510), (511) 29 przetwory owocowe: dżemy owocowe, powidła owocowe, konfitury owocowe, marmolady owocowe, przeciery owocowe, 30 ocet, ocet owocowy, ocet jabłkowy, 32 soki owocowe i warzywne, napoje owocowe i warzywne, syropy.
(111) 334562
(220) 2019 11 21
(210) 506990
(151) 2020 10 13
(441) 2020 05 25
(732) FOODSERVICE INVESTMENT GROUP SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków (PL)
(540) (znak słowny)
(540) strEATzone
(510), (511) 39 usługi transportu i dostawy żywności, usługi magazynowania żywności, 43 usługi gastronomiczne, usługi restauracji
i kawiarni, usługi cateringowe, obsługa gastronomiczna z własnym
zapleczem, produktami i transportem, usługi przygotowywania dań
gotowych do sprzedaży przez osoby trzecie.
(111) 334563
(220) 2019 11 21
(210) 506991
(151) 2020 10 13
(441) 2020 05 25
(732) FOODSERVICE INVESTMENT GROUP SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) STREATZONE
(540)

(591) czarny, złoty
(531) 26.01.01, 26.01.03, 26.01.18, 27.05.01, 27.05.24, 29.01.12
(510), (511) 39 usługi transportu i dostawy żywności, usługi magazynowania żywności, 43 usługi gastronomiczne, usługi restauracji
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i kawiarni, usługi cateringowe, obsługa gastronomiczna z własnym
zapleczem, produktami i transportem, usługi przygotowywania dań
gotowych do sprzedaży przez osoby trzecie.

(111) 334564
(220) 2019 11 21
(210) 506993
(151) 2020 10 09
(441) 2019 12 30
(732) LUX MED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SILVER DENTAL
(540)

(591) biały, różowy, srebrny, szary
(531) 26.03.06, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 35 sprzedaż artykułów stomatologicznych, w tym leków,
kosmetyków stomatologicznych, preparatów do pielęgnacji zębów
i dziąseł, płynów do czyszczenia zębów, aparatury oraz wyposażenia i mebli wykorzystywanych w klinikach dentystycznych, 41 usługi
edukacyjne i szkoleniowe dotyczące zdrowia i higieny jamy ustnej
oraz profilaktyki stomatologicznej, organizowanie sympozjów, wykładów, konferencji i zjazdów w celach edukacyjnych i szkoleniowych, zapewnianie kursów ustawicznego kształcenia w dziedzinie
stomatologii, usługi w zakresie tworzenia standardów edukacyjnych
w zakresie stomatologii i profilaktyki dentystycznej, wszystkie wyżej
wymienione usługi edukacyjne i szkoleniowe świadczone również
przez Internet, 44 usługi klinik stomatologicznych, usługi w zakresie
profilaktyki dentystycznej, usługi stomatologiczne, usługi pomocy
dentystycznej, medyczne badania osób, medyczne usługi oceniania
zdrowia i kondycji, usługi w zakresie stomatologii estetycznej, usługi
doradztwa, informacyjne i konsultingowe w zakresie wszystkich wyżej wymienionych usług.
(111) 334565
(220) 2019 11 21
(210) 506999
(151) 2020 10 09
(441) 2019 12 30
(732) SOLGAR POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) MALE MULTIPLE
(510), (511) 5 mineralne suplementy diety, odżywcze suplementy,
preparaty witaminowe.
(111) 334566
(220) 2019 11 28
(151) 2020 10 15
(441) 2020 02 17
(732)	ALLEGRO.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań (PL)
(540) (znak graficzny)
(540)

(210) 507351

(531) 28.05.99
(510), (511) 9 oprogramowanie komputerowe, oprogramowanie komputerowe w zakresie obsługiwania sklepów on-line, aplikacje mobilne
w zakresie obsługiwania sklepów on-line, oprogramowanie do przetwarzania płatności elektronicznych dokonywanych na rzecz osób
trzecich i przez osoby trzecie, oprogramowanie do uwierzytelniania,
oprogramowanie do potwierdzania tożsamości, oprogramowanie zabezpieczające, aplikacje mobilne do przetwarzania płatności elektronicznych dokonywanych na rzecz osób trzecich i przez osoby trzecie,
aplikacje mobilne do uwierzytelniania, aplikacje mobilne do potwierdzania tożsamości, aplikacje mobilne zabezpieczające, karty płatnicze, oprogramowanie komputerowe przeznaczone do obsługi transakcji sprzedaży biletów na wydarzenia rozrywkowe, sportowe,
artystyczne, muzyczne, edukacyjne, rekreacyjne lub kulturalne, aplikacje mobilne przeznaczone do obsługi transakcji sprzedaży biletów
na wydarzenia rozrywkowe, sportowe, artystyczne, muzyczne, eduka-
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cyjne, rekreacyjne lub kulturalne, publikacje elektroniczne do pobrania, 35 obsługa rynków on-line w celu umożliwienia negocjacji transakcji handlowych między osobami trzecimi podczas sprzedaży
i zakupu towarów, udostępnianie przestrzeni reklamowej on-line dla
osób trzecich, usługi w zakresie ogłoszeń drobnych, udostępnianie
przestrzeni reklamowej on-line w zakresie ogłoszeń drobnych, usługi
reklamowe i promocyjne, usługi porównywania cen, pomoc w prowadzeniu przedsiębiorstw handlowych polegająca na: udostępnianiu
witryny internetowej w światowej sieci komputerowej, za pomocą
której osoby trzecie mogą oferować i zaopatrywać się w towary i usługi, umieszczać, określać status oraz realizować zlecenia i zamówienia
handlowe, zawierać umowy i dokonywać transakcji, usługi handlu online w odniesieniu do licytacji elektronicznych oraz oceny online z tym
związane, usługi promocyjne polegające na dostarczaniu pakietu korzyści w ramach internetowej platformy sprzedaży towarów, usługi
promocyjne polegające na dostarczaniu pakietu korzyści w ramach
internetowej platformy sprzedaży towarów, w tym zwłaszcza w zakresie: dostawy towarów, śledzenia przesyłek, płatności ratalnych, zniżek
lub podwyższenia jakości obsługi, pomoc w prowadzeniu przedsiębiorstw handlowych polegająca na: udostępnianiu witryny internetowej w światowej sieci komputerowej, za pomocą której osoby trzecie
mogą oferować i zaopatrywać się w bilety na wydarzenia rozrywkowe,
sportowe, artystyczne, muzyczne, edukacyjne, rekreacyjne lub kulturalne, umieszczać, określać status oraz realizować zlecenia i zamówienia handlowe i dokonywać transakcji w tym zakresie, usługi sprzedaży
biletów zawarte w tej klasie, usługi marketingowe w zakresie wydarzeń rozrywkowych, sportowych, artystycznych, muzycznych, edukacyjnych, rekreacyjnych lub kulturalnych, aukcje publiczne, zarządzanie zbiorami informatycznymi, reklama on-line, opracowywanie
i uaktualnianie materiałów reklamowych, dystrybucja materiałów reklamowych, pisanie tekstów reklamowych i ich publikacja, wynajem
powierzchni reklamowej, w tym w Internecie i innych sieciach komputerowych, wynajmowanie czasu reklamowego w mediach komunikacyjnych, dystrybucja próbek reklamowych, pokazy towarów, usługi
zarządzania reklamą, organizowanie wystaw i targów dla celów handlowych lub reklamowych, sondaż opinii publicznej, badania i analizy
marketingowe, zarządzanie w działalności gospodarczej i konsultacje
dotyczące działalności gospodarczej, usługi administracyjne w działalności gospodarczej, informacja i pomoc dotycząca działalności gospodarczej, zarządzanie handlowe w zakresie koncesjonowania dóbr
i usług dla osób trzecich, gromadzenie informacji i badania odnoszące
się do działalności gospodarczej, sporządzanie zestawień statystycznych, kompilacja i systematyzacja danych w komputerowych bazach
danych, wyszukiwanie danych w komputerowych bazach danych dla
osób trzecich, usługi specjalistów w zakresie wydajności pracy, kopiowanie dokumentów, usługi w zakresie maszynopisania, usługi agencji
importowo eksportowych, usługi w zakresie sprzedaży detalicznej,
w tym za pośrednictwem sieci komputerowych i Internetu towarów
i usług z następujących dziedzin: przemysłu, leśnictwa, ogrodnictwa,
rolnictwa, budownictwa, badań naukowych, przemysłu chemicznego, przemysłu paliwowego, kosmetyków, przemysłu farmaceutycznego, dietetyki, dziedziny weterynarii i medycyny, przemysłu samochodowego, elektroniki, telekomunikacji, usługi w zakresie sprzedaży
detalicznej, w tym za pośrednictwem sieci komputerowych i Internetu towarów i usług z następujących dziedzin: komputerów, mebli, tekstyliów, odzieży, przemysłu spożywczego i napojów, przemysłu tytoniowego, alkoholi i wyrobów alkoholowych, elektrycznych
i elektronicznych urządzeń gospodarstwa domowego, telefonów,
wyposażenia kuchni i domu, artykułów dla dzieci, gier i zabawek, karmy dla zwierząt i akcesoriów dla zwierząt, usługi w zakresie sprzedaży
detalicznej, w tym za pośrednictwem sieci komputerowych i Internetu towarów i usług w dziedzinie edukacji, rozrywki, sportu, rekreacji
lub turystyki, obsługa zleceń zakupów, pomoc w zakupie towarów
i usług oraz w zaopatrywaniu w towary i usługi na rzecz osób trzecich,
obsługa targów on-line w celu nabywania, sprzedawania i/lub wymiany towarów, usług i/lub nieruchomości, usługi w dziedzinie porównywania cen, usługi w zakresie porównywania i omawiania produktów/
usług, przygotowywanie i rozpowszechnianie informacji dotyczących
cech charakterystycznych, jakości i cen towarów/usług, obsługa aukcji,
organizowanie i prowadzenie sprzedaży aukcyjnej, w tym za pośrednictwem sieci komputerowych i Internetu, obsługa programów lojalnościowych, kompilacja on-line komputerowych baz danych i baz
komputerowych przeszukiwalnych on-line w dziedzinie serwisów
społecznościowych, informacja, doradztwo i konsultacje dotyczące
wyżej wymienionych usług, usługi informacyjne dotyczące wyżej wy-

mienionych usług, 36 usługi finansowe, przelewy i transakcje finansowe oraz usługi płatnicze, transfer funduszy, zabezpieczanie funduszy,
przelew funduszy na zakup towarów za pośrednictwem elektronicznych sieci komunikacyjnych, przetwarzanie płatności elektronicznych,
usługi w zakresie elektronicznych płatności, usługi przekazywania
pieniędzy za pośrednictwem środków elektronicznych, obsługa płatności, usługi w zakresie płatności zdalnych, usługi bankowe, usługi leasingowe, faktoring, finansowanie zakupów w formie leasingu, usługi
kredytowe, usługi kredytów odnawialnych, usługi płatnicze polegające na udostępnianiu limitu środków z koniecznością ich zwrotu przelewy i transakcje finansowe oraz usługi płatnicze, ubezpieczenia, ocena sytuacji finansowej i wystawianie raportów kredytowych, rating
wiarygodności finansowej, ubezpieczeniowej, kredytowej, usługi
w zakresie oceny zdolności kredytowej, dostarczanie ratingów kredytowych, przetwarzanie i dostarczanie danych finansowych oraz usługi
oceniania ryzyka, sprawdzania ryzyka i ubezpieczania od ryzyka, usługi w zakresie ocen ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych, pobieranie
płatności za towary i usługi, usługi w zakresie wirtualizowanych kart
płatniczych, zapewnianie pożyczek ratalnych, organizowanie sprzedaży ratalnej towarów, pośrednictwo w zakresie zakupu na raty, finansowanie zakupów na raty, 38 usługi telekomunikacyjne, transmisja
danych, obrazów i/lub dźwięku drogą kablową, przez satelitę, sieci
komputerowe, telefon, sieć cyfrową ze zintegrowanymi usługami lub
przez inne media do transmisji, wspomagane komputerowo transmisje wiadomości i obrazów, łączność za pośrednictwem sieci światłowodowych, usługi w zakresie wysyłania wiadomości, usługi telekonferencyjne, usługi faksowe i telefoniczne, obsługa on-line blogów,
forów, fotogalerii, czatów i elektronicznych tablic ogłoszeniowych
w celu transmisji i rozpowszechniania wiadomości pomiędzy użytkownikami, zapewnianie multimedialnej przestrzeni on-line gdzie
osoby trzecie mogą kopiować na serwer (upload), mogą mieć dostęp,
mogą komentować oraz oceniać treści tekstowe, graficzne, fotograficzne, wideo i/lub audio, obsługa systemów on-line umożliwiających
użytkownikom stron internetowych kopiowanie na serwer ocen i komentarzy o innych użytkownikach tej samej strony internetowej w odniesieniu do wzajemnych transakcji handlowych, transmisje i przesyłanie dalej bieżących wiadomości, informacji, obrazów, nagrań wideo
i nagrań dźwiękowych, usługi w zakresie nadawania programów, usługi agencji informacyjnych, umożliwianie dostępu do baz danych, publikacji elektronicznych, sieci komputerowych i Internetu, usługi dostawców usług internetowych, usługi portali internetowych,
wynajmowanie sprzętu telekomunikacyjnego, informacja, doradztwo
i konsultacje dotyczące wyżej wymienionych usług, 41 nauczanie,
kształcenie, rozrywka, działalność sportowa i kulturalna, usługi rezerwacji biletów i rezerwacji miejsc na wydarzenia rozrywkowe, usługi
rezerwacji biletów i rezerwacji miejsc na wydarzenia sportowe, usługi
rezerwacji biletów i rezerwacji miejsc na wydarzenia kulturalne, usługi
rezerwacji biletów i rezerwacji miejsc na koncerty muzyczne, usługi
rezerwacji biletów i rezerwacji miejsc na wydarzenia rekreacyjne i rozrywkowe, usługi informacyjne dotyczące wydarzeń rozrywkowych,
sportowych, muzycznych, rekreacyjnych lub kulturalnych, usługi w zakresie sprzedaży lub rezerwacji biletów na wydarzenia rozrywkowe,
sportowe, artystyczne, muzyczne, edukacyjne, rekreacyjne lub kulturalne, usługi wydawnicze, publikowanie on-line elektronicznych książek i czasopism, organizacja szkoleń, organizacja konferencji, 42 badania oraz usługi naukowe i techniczne oraz ich projektowanie, analizy
przemysłowe i usługi badawcze, projektowanie i ulepszanie sprzętu
oraz oprogramowania komputerowego, oprogramowanie komputerowe jako usługa (SaaS), usługi komputerowe, mianowicie udostępnianie wyszukiwarki produktów w ramach serwisu internetowego,
tworzenie i utrzymywanie, w imieniu osób trzecich, informatycznych
systemów marketingowych dostępnych przez Internet, oprogramowanie jako usługa (SaaS) w zakresie obsługiwania sklepów online,
usługi komputerowe, mianowicie udostępnianie wyszukiwarki wydarzeń rozrywkowych, sportowych, artystycznych, muzycznych, edukacyjnych, rekreacyjnych lub kulturalnych oraz biletów na te wydarzenia
w ramach serwisu internetowego, oprogramowanie jako usługa (SaaS)
w zakresie obsługiwania sklepów online, w których prowadzona jest
sprzedaż biletów na wydarzenia rozrywkowe, sportowe, artystyczne,
muzyczne, edukacyjne, rekreacyjne lub kulturalne, projektowanie systemów informatycznych związanych z finansami, projektowanie
i opracowywanie oprogramowania komputerowego do przetwarzania opłat elektronicznych, elektronicznego przetwarzania transferu
funduszy, procesów uwierzytelniania, oprogramowanie jako usługa
do przetwarzania płatności elektronicznych dokonywanych na rzecz
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osób trzecich i przez osoby trzecie, oprogramowanie do uwierzytelniania jako usługa, oprogramowanie zabezpieczające jako usługa,
projektowanie, udoskonalanie i/lub implementacja oprogramowania
komputerowego i rozwiązań internetowych, uaktualnianie i instalacja
oprogramowania komputerowego, analizy systemów komputerowych, usługi pomocy technicznej, wykrywanie i usuwanie błędów
z oprogramowania komputerowego, projektowanie, tworzenie, hosting, zarządzanie i/lub konserwacja stron internetowych dla osób
trzecich, projektowanie i udoskonalanie systemów płatności elektronicznych oraz przetwarzania elektronicznego transferu funduszy, projektowanie i udoskonalanie procesów weryfikacji użytkowników on-line, projektowanie i udoskonalanie interfejsu programów
użytkowych (API), projektowanie, zarządzanie i monitorowanie stron
serwisów społecznościowych bazujących na Internecie, administrowanie stronami komputerowymi (sieciowymi), pozyskiwanie danych
do komputerowych baz danych, projektowanie oprogramowania
komputerowego, sortowanie danych w bazach komputerowych, tworzenie i utrzymywanie w imieniu osób trzecich informatycznych systemów marketingowych dostępnych przez Internet, tworzenie i utrzymywanie systemów obsługi klienta dostępnych przez Internet,
tworzenie i utrzymywanie stron internetowych w imieniu osób trzecich, chmura obliczeniowa, usługi dostawcy hostingu w chmurze, informacja, doradztwo i konsultacje dotyczące wyżej wymienionych
usług, 45 usługi w zakresie potwierdzania tożsamości, uwierzytelnianie danych dotyczących tożsamości osoby.

(111) 334567
(220) 2019 11 29
(210) 507358
(151) 2020 10 12
(441) 2020 03 09
(732) INTEC MEDICAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków (PL)
(540) (znak słowny)
(540) INTEC MEDICAL
(510), (511) 5 środki sanitarne do celów medycznych i higieny osobistej, opatrunki i materiały opatrunkowe, plastry, bandaże, gaziki
do dezynfekcji, materiały do plombowania zębów, woski dentystyczne, środki odkażające, środki do zwalczania robactwa, herbicydy,
fungicydy, opaski ze środkiem przeciwko komarom i innym owadom,
testy diagnostyczne do samodzielnego wykonywania w domu, testy
ciążowe, 9 wagi, urządzenia wagowe i pomiarowe, wagi medyczne,
10 sprzęt medyczny, instrumenty medyczne i przybory medyczne,
w tym do jednorazowego użytku, aparatura i instrumenty chirurgiczne, stomatologiczne i weterynaryjne, z wyłączeniem urządzeń
wspomagających słuch, sprzęt i artykuły rehabilitacyjne, protezy,
sprzęt i artykuły ortopedyczne, wkładki ortopedyczne, poduszki
ortopedyczne i rehabilitacyjne, instrumenty i materiały do zszywania stosowane w chirurgii, nici chirurgiczne, stetoskopy, mankiety,
temblaki, maski, filtry do inhalacji, pojemniki na leki, ciśnieniomierze
i akcesoria do ciśnieniomierzy, termometry medyczne, nawilżacze
powietrza do celów medycznych, oczyszczacze powietrza do celów
medycznych, glukometry i akcesoria do glukometrów, inhalatory,
nebulizatory, kalkulatory BMI, koce grzewcze, urządzenia do masażu,
stymulatory mięśni, 11 nawilżacze powietrza inne niż do celów medycznych, urządzenia i instalacje do wytwarzania pary, urządzenia
i instalacje wentylacyjne, filtry do użycia z urządzeniami do wytwarzania pary, termofory, 35 sprzedaż środków sanitarnych do celów
medycznych i higieny osobistej, opatrunków i materiałów opatrunkowych, plastrów, bandaży, gazików do dezynfekcji, sprzedaż materiałów do plombowania zębów, wosków dentystycznych, środków
odkażających, środków do zwalczania robactwa, herbicydów, fungicydów, opasek ze środkiem przeciwko komarom i innym owadom,
testów diagnostycznych do samodzielnego wykonywania w domu,
testów ciążowych, sprzedaż wag, urządzeń wagowych i pomiarowych, sprzedaż sprzętu medycznego, instrumentów medycznych
i przyborów medycznych, w tym do jednorazowego użytku, sprzedaż aparatury i instrumentów chirurgicznych, stomatologicznych
i weterynaryjnych, z wyłączeniem urządzeń wspomagających słuch,
sprzedaż sprzętu i artykułów rehabilitacyjnych, protez, sprzętu i artykułów ortopedycznych, wkładek ortopedycznych, poduszek ortopedycznych i rehabilitacyjnych, sprzedaż instrumentów i materiałów
do zszywania stosowanych w chirurgii, nici chirurgicznych, stetoskopów, mankietów, temblaków, masek, filtrów do inhalacji, pojemników na leki, sprzedaż ciśnieniomierzy i akcesoriów do ciśnieniomierzy, termometrów medycznych, nawilżaczy powietrza do celów
medycznych, oczyszczaczy powietrza do celów medycznych, gluko-
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metrów i akcesoriów do glukometrów, inhalatorów, nebulizatorów,
kalkulatorów BMI, wag medycznych, kocy grzewczych, termoforów,
urządzeń do masażu, stymulatorów mięśni, sprzedaż nawilżaczy powietrza innych niż do celów medycznych, urządzeń i instalacji do wytwarzania pary, urządzeń i instalacji wentylacyjnych, filtrów do użycia z urządzeniami do wytwarzania pary.

(111) 334568
(220) 2019 11 29
(210) 507366
(151) 2020 10 09
(441) 2020 02 10
(732)	APLITT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Gdańsk (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Boiskobranie
(540)

(591) zielony, biały
(531) 21.03.01, 26.01.01, 26.01.06, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 41 rezerwowanie obiektów sportowych, udostępnianie obiektów i sprzętu dla ćwiczeń grupowych, udostępnianie sal
gimnastycznych, organizowanie zajęć sportowych i zawodów sportowych, organizowanie lokalnych wydarzeń sportowych, obsługa
obiektów sportowych, dostarczanie informacji na temat aktywności
sportowych, zajęcia sportowe i rekreacyjne, trenowanie.
(111) 334569
(220) 2019 11 29
(210) 507369
(151) 2020 10 09
(441) 2020 02 10
(732)	APLITT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Gdańsk (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) QMS
(540)

(591) czarny, szary, biały
(531) 27.05.01, 26.11.01, 26.11.12, 29.01.13
(510), (511) 35 audyt skomputeryzowany, audyt przedsiębiorstw,
doradztwo związane z audytem, analiza położenia (stanu) firmy, administrowanie w zakresie oceny przedsiębiorstwa, zbieranie danych
dotyczących działalności gospodarczej, opracowywanie informacji
o firmie, przygotowywanie i kompilacja raportów i informacji handlowych i biznesowych, sporządzanie raportów biznesowych, gospodarczych i ekonomicznych, usługi szacowania ryzyka w działalności
gospodarczej, nadzór nad działalnością gospodarczą, weryfikacja
przetwarzania danych, 42 audyt jakości, kontrola jakości w zakresie
oprogramowania komputerowego, kontrola jakości towarów i usług,
monitorowanie procesu w celu zapewnienia jakości, ocena wydajności przetwarzania danych, usługi testowania zgodności, testowanie,
analiza i ocena towarów i usług osób trzecich do celów certyfikacji.
(111) 334570
(220) 2019 11 29
(151) 2020 10 09
(441) 2020 02 03
(732) STYBLIŃSKI RAFAŁ, Pyskowice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) INICJATYWY ZMIENIAJĄCE ŚWIAT
(540)

(210) 507370

(591) biały, szary, czarny, zielony
(531) 29.01.14, 27.05.01, 02.09.15, 26.01.10, 26.04.02, 26.04.16, 24.17.20
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(510), (511) 42 administracja serwerami pocztowymi, administracja
serwerów, administrowanie prawami użytkowników w sieciach komputerowych, aktualizowanie banków pamięci systemów komputerowych, aktualizowanie stron internetowych dla osób trzecich, analizy
komputerowe, analizy systemów komputerowych, badania dotyczące
przetwarzania danych, badania dotyczące technik telekomunikacyjnych, badania dotyczące technologii telekomunikacyjnych, badania
przy użyciu analiz porównawczych w zakresie efektywności systemów komputerowych, badania przy użyciu analiz porównawczych
w zakresie wydajności systemów komputerowych, badania techniczne dotyczące komputerów, badania technologiczne dotyczące komputerów, badania w dziedzinie komputerów, badania w dziedzinie
sztucznej inteligencji, badania w dziedzinie technologii informacyjnej,
badania w dziedzinie technologii przetwarzania danych, badania z zakresu skomputeryzowanej automatyzacji procesów technicznych, badania związane ze skomputeryzowaną automatyzacją procesów administracyjnych, badania związane ze skomputeryzowaną automatyzacją procesów przemysłowych, certyfikacja danych za pośrednictwem łańcucha blokowego [blockchain], diagnozowanie problemów ze sprzętem komputerowym przy użyciu oprogramowania, doradztwo, konsultacje i informacja w zakresie technologii
informacyjnych, doradztwo w dziedzinie bezpieczeństwa internetowego, doradztwo w dziedzinie bezpieczeństwa danych, eksploracja
danych, hosting, oprogramowanie jako usługa oraz wypożyczanie
oprogramowania komputerowego, integracja systemów i sieci komputerowych, inżynieria komputerowa, konserwacja oprogramowania
do przetwarzania danych, monitoring systemów komputerowych
przy użyciu dostępu zdalnego, obsługiwanie wyszukiwarek, opracowywanie i testowanie metod przetwarzania danych, algorytmów
i oprogramowania, opracowywanie komputerów, opracowywanie
sieci komputerowych, opracowywanie sprzętu komputerowego,
opracowywanie systemów do przesyłania danych, opracowywanie
systemów komputerowych, opracowywanie systemów przetwarzania danych, opracowywanie systemów przechowywania danych,
opracowywanie urządzeń do przetwarzania danych, planowanie, projektowanie i rozwój stron internetowych online na rzecz osób trzecich,
projektowanie i opracowywanie urządzeń do bezprzewodowej transmisji danych, projektowanie i opracowywanie aparatury, przyrządów
i sprzętu do bezprzewodowej transmisji danych, projektowanie i opracowywanie systemów do wprowadzania, wyprowadzania, przetwarzania, wyświetlania i przechowywania danych, projektowanie i opracowywanie systemów do przechowywania danych, projektowanie
i opracowywanie systemów do wyświetlania danych, projektowanie
i opracowywanie systemów przetwarzania danych, usługi konfiguracji
sieci komputerowych, usługi komputerowe do analizy danych, usługi
inżynieryjne w zakresie komputerów, usługi doradcze i informacyjne
w zakresie komputerowych urządzeń peryferyjnych, usługi diagnostyki komputerowej, usługi analityczne w zakresie komputerów,
umożliwianie tymczasowego użytkowania narzędzi do opracowywania oprogramowania dostępnych online nie do pobrania, udzielanie
informacji na temat projektowania i opracowywania oprogramowania, systemów i sieci komputerowych, tworzenie stron komputerowych na rzecz osób trzecich, tworzenie i prowadzenie stron internetowych na telefony komórkowe, tworzenie cyfrowych znaków wodnych,
analizy systemów komputerowych, rozwój sprzętu komputerowego,
rozwój, programowanie i wdrażanie oprogramowania komputerowego, rozwiązywanie problemów w postaci diagnozowania problemów
z elektroniką użytkową, przygotowywanie programów komputerowych do przetwarzania danych, projektowanie urządzeń do przetwarzania danych, projektowanie, tworzenie i programowanie stron internetowych, projektowanie systemów magazynowania danych,
projektowanie komputerów i oprogramowania komputerowego
do analiz i sprawozdawczości handlowej, projektowanie i opracowywanie urządzeń do przetwarzania danych, projektowanie i opracowywanie systemów komputerowych, projektowanie i opracowywanie
komputerowych urządzeń peryferyjnych, projektowanie i opracowywanie oprogramowania do elektronicznych baz danych, projektowanie i opracowywanie systemów do wprowadzania danych, usługi migracji danych, usługi podmiotów zewnętrznych w dziedzinie
informatyki, usługi technologiczne w zakresie komputerów, usługi
w zakresie badań komputerowych, usługi w zakresie kopiowania
i konwersji danych, usługi kodowania danych, usługi w zakresie ochrony, bezpieczeństwa i odzyskiwania systemów informatycznych, usługi
w zakresie projektowania i programowania komputerów, usługi w zakresie sieci komputerowej, wykrywanie i usuwanie usterek w sprzęcie

i oprogramowaniu komputerowym, wypożyczanie sprzętu i urządzeń
komputerowych, zapewnianie infrastruktury centrów danych, zarządzanie projektami informatycznymi w dziedzinie elektronicznego
przetwarzania danych [EDP], zarządzanie projektami komputerowymi, zarządzanie projektami w zakresie technologii informacyjnych,
zarządzanie techniczne sprzętem gospodarstwa domowego i sprzętem komputerowym, zarządzanie usługami w zakresie technologii informacyjnych [ITSM], zdalne administrowanie serwerem, usługi technologiczne, doradztwo w zakresie projektowania stron internetowych,
opracowywanie i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich, projektowanie i opracowywanie baz danych, projektowanie
i opracowywanie sieci, projektowanie i opracowywanie stron internetowych, projektowanie i opracowywanie sieci telekomunikacyjnych,
projektowanie i opracowywanie nowych produktów, projektowanie
i projektowanie graficzne do tworzenia stron www w Internecie, projektowanie i projektowanie graficzne do tworzenia stron www, projektowanie i rozwój sprzętu komputerowego, projektowanie i tworzenie witryn internetowych dla osób trzecich, projektowanie
i utrzymywanie witryn internetowych dla osób trzecich, projektowanie i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich, projektowanie i wdrażanie sieciowych stron internetowych na rzecz osób trzecich, projektowanie i wdrażanie stron internetowych dla osób trzecich,
projektowanie komputerowych baz danych, projektowanie komputerowych stron internetowych, projektowanie stron głównych, projektowanie stron internetowych w celach reklamowych, projektowanie
systemów elektrycznych, projektowanie systemów elektronicznych,
projektowanie systemów informatycznych związanych z finansami,
projektowanie systemów informatycznych dotyczących zarządzania,
projektowanie systemów inżynierii budowlanej, projektowanie systemów komputerowych, projektowanie systemów komunikacyjnych,
projektowanie systemów przetwarzania danych, tworzenie i dostarczanie stron internetowych osobom trzecim, tworzenie i projektowanie stron internetowych dla osób trzecich, tworzenie i projektowanie
indeksów informacji opartych na stronach internetowych dla osób
trzecich [usługi informatyczne], tworzenie i uaktualnianie stron głównych do sieci komputerowych, tworzenie i utrzymywanie stron komputerowych (stron internetowych) na rzecz osób trzecich, tworzenie
i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich, tworzenie
stron internetowych do handlu elektronicznego, tworzenie, projektowanie i utrzymywanie stron internetowych, tworzenie stron elektronicznych, tworzenie stron głównych dla osób trzecich, tworzenie
stron głównych do sieci komputerowych, tworzenie stron internetowych, tworzenie witryn internetowych na rzecz osób trzecich, tworzenie witryn internetowych, tworzenie zapisanych elektronicznie stron
internetowych dla usług online i Internetu, usługi projektowania systemów przetwarzania danych, usługi projektowania systemów komputerowych, usługi projektowania technicznego wspomaganego
komputerowo, usługi projektowania w odniesieniu do systemów
komputerowych, usługi projektowania w odniesieniu do sprzętu komputerowego, usługi projektowania w zakresie tworzenia sieci, usługi
projektowe w dziedzinie sprzętu i programów komputerowych, usługi projektowe związane z publikacją dokumentów, usługi projektowe
związane z opracowywaniem skomputeryzowanych systemów
do przetwarzania informacji, usługi w zakresie tworzenia witryn internetowych, usługi związane z opracowywaniem baz danych, kompilacja stron internetowych, projektowanie stron internetowych, aktualizowanie stron internetowych, programowanie stron internetowych,
udostępnienie wyszukiwarek internetowych, hosting mobilnych stron
internetowych, usługi utrzymywania stron internetowych, programowanie spersonalizowanych stron internetowych, hosting spersonalizowanych stron internetowych, tworzenie i utrzymywanie witryn internetowych, tworzenie stron internetowych dla innych, usługi
testowania użyteczności witryn internetowych, hosting stron internetowych w Internecie, doradztwo w projektowaniu stron internetowych, programowanie oprogramowania do stron internetowych,
usługi testowania obciążenia stron internetowych, programowanie
oprogramowania do portali internetowych, chatroomów, linii chatów
i forów internetowych, projektowanie stron domowych i stron internetowych, projektowanie stron głównych i witryn internetowych,
usługi w zakresie hostingu stron internetowych, zarządzanie witrynami internetowymi dla osób trzecich, usługi w zakresie projektowania
stron internetowych, programowanie programów zabezpieczających
przed zagrożeniami internetowymi, tworzenie i utrzymywanie spersonalizowanych stron internetowych, programowanie oprogramowania do opracowywania stron internetowych, wypożyczanie oprogra-
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mowania do opracowywania stron internetowych, usługi w zakresie
projektowania witryn internetowych, utrzymanie oprogramowania
komputerowego do dostępu do Internetu, zarządzanie stronami internetowymi na rzecz osób trzecich, hosting obiektów internetowych
online dla osób trzecich, udostępnianie wyszukiwarek internetowych
z konkretnymi opcjami wyszukiwania, hosting stron przeznaczonych
do handlu elektronicznego przez Internet, hosting przestrzeni pamięciowej na potrzeby stron internetowych, wynajem przestrzeni pamięciowej na potrzeby stron internetowych, usługi w zakresie projektowania i tworzenia witryn internetowych, projektowanie
i opracowywanie stron głównych i stron internetowych, projektowanie i tworzenie stron głównych i stron internetowych, hosting i wynajmowanie przestrzeni pamięciowej na strony internetowe, hosting
stron komputerowych (internetowych) na rzecz osób trzecich, tworzenie i utrzymywanie stron internetowych do telefonów komórkowych,
projektowanie i aktualizacja stron głównych i stron internetowych,
doradztwo związane z tworzeniem i projektowaniem stron internetowych, projektowanie i opracowywanie oprogramowania do opracowywania stron internetowych, instalowanie stron internetowych w Internecie na rzecz osób trzecich, doradztwo związane z tworzeniem
i projektowaniem stron internetowych do handlu elektronicznego,
projektowanie, tworzenie, hosting i utrzymywanie witryn internetowych na rzecz osób trzecich, pisanie na zamówienie programów komputerowych, oprogramowania i kodu do tworzenia stron internetowych, umożliwianie tymczasowego użytkowania oprogramowania
online nie do pobrania do opracowywania stron internetowych, utrzymanie witryn internetowych i hosting online obiektów sieciowych
na rzecz osób trzecich, udostępnianie informacji online w zakresie
badań technologicznych z komputerowej bazy danych lub Internetu.

(111) 334571
(220) 2019 11 29
(210) 507373
(151) 2020 10 09
(441) 2020 02 10
(732)	APLITT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Gdańsk (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) QMS+
(540)

(591) czarny, szary, biały, żółty
(531) 27.05.01, 26.11.01, 26.11.12, 24.13.09, 29.01.14
(510), (511) 35 audyt skomputeryzowany, audyt przedsiębiorstw,
doradztwo związane z audytem, analiza położenia (stanu) firmy, administrowanie w zakresie oceny przedsiębiorstwa, zbieranie danych
dotyczących działalności gospodarczej, opracowywanie informacji
o firmie, przygotowywanie i kompilacja raportów i informacji handlowych i biznesowych, sporządzanie raportów biznesowych, gospodarczych i ekonomicznych, usługi szacowania ryzyka w działalności
gospodarczej, nadzór nad działalnością gospodarczą, weryfikacja
przetwarzania danych, 42 audyt jakości, kontrola jakości w zakresie
oprogramowania komputerowego, kontrola jakości towarów i usług,
monitorowanie procesu w celu zapewnienia jakości, ocena wydajności przetwarzania danych, usługi testowania zgodności, testowanie,
analiza i ocena towarów i usług osób trzecich do celów certyfikacji.
(111) 334572
(220) 2019 11 29
(151) 2020 10 09
(441) 2020 02 03
(732) STYBLIŃSKI RAFAŁ, Pyskowice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WORLD CHANGING INITIATIVES
(540)

(210) 507374

(591) zielony, biały, czarny, szary
(531) 02.09.15, 24.17.20, 26.01.10, 26.04.02, 26.04.16, 27.05.01, 29.01.14
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(510), (511) 42 administracja serwerami pocztowymi, administracja
serwerów, administrowanie prawami użytkowników w sieciach komputerowych, aktualizowanie banków pamięci systemów komputerowych, aktualizowanie stron internetowych dla osób trzecich, analizy
komputerowe, analizy systemów komputerowych, badania dotyczące przetwarzania danych, badania dotyczące technik telekomunikacyjnych, badania dotyczące technologii telekomunikacyjnych, badania przy użyciu analiz porównawczych w zakresie efektywności
systemów komputerowych, badania przy użyciu analiz porównawczych w zakresie wydajności systemów komputerowych, badania
techniczne dotyczące komputerów, badania technologiczne dotyczące komputerów, badania w dziedzinie komputerów, badania
w dziedzinie sztucznej inteligencji, badania w dziedzinie technologii
informacyjnej, badania w dziedzinie technologii przetwarzania danych, badania z zakresu skomputeryzowanej automatyzacji procesów technicznych, badania związane ze skomputeryzowaną automatyzacją procesów administracyjnych, badania związane
ze skomputeryzowaną automatyzacją procesów przemysłowych,
certyfikacja danych za pośrednictwem łańcucha blokowego [blockchain], diagnozowanie problemów ze sprzętem komputerowym
przy użyciu oprogramowania, doradztwo, konsultacje i informacja
w zakresie technologii informacyjnych, doradztwo w dziedzinie bezpieczeństwa internetowego, doradztwo w dziedzinie bezpieczeństwa danych, eksploracja danych, hosting, oprogramowanie jako
usługa oraz wypożyczanie oprogramowania komputerowego, integracja systemów i sieci komputerowych, inżynieria komputerowa,
konserwacja oprogramowania do przetwarzania danych, monitoring
systemów komputerowych przy użyciu dostępu zdalnego, obsługiwanie wyszukiwarek, opracowywanie i testowanie metod przetwarzania danych, algorytmów i oprogramowania, opracowywanie
komputerów, opracowywanie sieci komputerowych, opracowywanie sprzętu komputerowego, opracowywanie systemów do przesyłania danych, opracowywanie systemów komputerowych, opracowywanie systemów przetwarzania danych, opracowywanie
systemów przechowywania danych, opracowywanie urządzeń
do przetwarzania danych, planowanie, projektowanie i rozwój stron
internetowych online na rzecz osób trzecich, projektowanie i opracowywanie urządzeń do bezprzewodowej transmisji danych, projektowanie i opracowywanie aparatury, przyrządów i sprzętu do bezprzewodowej transmisji danych, projektowanie i opracowywanie
systemów do wprowadzania, wyprowadzania, przetwarzania, wyświetlania i przechowywania danych, projektowanie i opracowywanie systemów do przechowywania danych, projektowanie i opracowywanie systemów do wyświetlania danych, projektowanie
i opracowywanie systemów przetwarzania danych, usługi konfiguracji sieci komputerowych, usługi komputerowe do analizy danych,
usługi inżynieryjne w zakresie komputerów, usługi doradcze i informacyjne w zakresie komputerowych urządzeń peryferyjnych, usługi
diagnostyki komputerowej, usługi analityczne w zakresie komputerów, umożliwianie tymczasowego użytkowania narzędzi do opracowywania oprogramowania dostępnych online nie do pobrania,
udzielanie informacji na temat projektowania i opracowywania
oprogramowania, systemów i sieci komputerowych, tworzenie platform komputerowych na rzecz osób trzecich, tworzenie i prowadzenie stron internetowych na telefony komórkowe, tworzenie cyfrowych znaków wodnych, analizy systemów komputerowych, rozwój
sprzętu komputerowego, rozwój, programowanie i wdrażanie oprogramowania komputerowego, rozwiązywanie problemów w postaci
diagnozowania problemów z elektroniką użytkową, przygotowywanie programów komputerowych do przetwarzania danych, projektowanie urządzeń do przetwarzania danych, projektowanie, tworzenie
i programowanie stron internetowych, projektowanie systemów magazynowania danych, projektowanie komputerów i oprogramowania komputerowego do analiz i sprawozdawczości handlowej, projektowanie i opracowywanie urządzeń do przetwarzania danych,
projektowanie i opracowywanie systemów komputerowych, projektowanie i opracowywanie komputerowych urządzeń peryferyjnych,
projektowanie i opracowywanie oprogramowania do elektronicznych baz danych, projektowanie i opracowywanie systemów
do wprowadzania danych, usługi migracji danych, usługi podmiotów
zewnętrznych w dziedzinie informatyki, usługi technologiczne w zakresie komputerów, usługi w zakresie badań komputerowych, usługi
w zakresie kopiowania i konwersji danych, usługi kodowania danych,
usługi w zakresie ochrony, bezpieczeństwa i odzyskiwania systemów
informatycznych, usługi w zakresie projektowania i programowania
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komputerów, usługi w zakresie sieci komputerowej, wykrywanie
i usuwanie usterek w sprzęcie i oprogramowaniu komputerowym,
wypożyczanie sprzętu i urządzeń komputerowych, zapewnianie infrastruktury centrów danych, zarządzanie projektami informatycznymi w dziedzinie elektronicznego przetwarzania danych (EDP), zarządzanie projektami komputerowymi, zarządzanie projektami
w zakresie technologii informacyjnych, zarządzanie techniczne
sprzętem gospodarstwa domowego i sprzętem komputerowym, zarządzanie usługami w zakresie technologii informacyjnych [ITSM],
zdalne administrowanie serwerem, usługi technologiczne, doradztwo w zakresie projektowania stron internetowych, opracowywanie
i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich, projektowanie i opracowywanie baz danych, projektowanie i opracowywanie
sieci, projektowanie i opracowywanie stron internetowych, projektowanie i opracowywanie sieci telekomunikacyjnych, projektowanie
i opracowywanie nowych produktów, projektowanie i projektowanie graficzne do tworzenia stron WWW w Internecie, projektowanie
i projektowanie graficzne do tworzenia stron WWW, projektowanie
i rozwój sprzętu komputerowego, projektowanie i tworzenie witryn
internetowych dla osób trzecich, projektowanie i utrzymywanie witryn internetowych dla osób trzecich, projektowanie i utrzymywanie
stron internetowych dla osób trzecich, projektowanie i wdrażanie
sieciowych stron internetowych na rzecz osób trzecich, projektowanie i wdrażanie stron internetowych dla osób trzecich, projektowanie
komputerowych baz danych, projektowanie komputerowych stron
internetowych, projektowanie stron głównych, projektowanie stron
internetowych w celach reklamowych, projektowanie systemów
elektrycznych, projektowanie systemów elektronicznych, projektowanie systemów informatycznych związanych z finansami, projektowanie systemów informatycznych dotyczących zarządzania, projektowanie systemów inżynierii budowlanej, projektowanie systemów
komputerowych, projektowanie systemów komunikacyjnych, projektowanie systemów przetwarzania danych, tworzenie i dostarczanie stron internetowych osobom trzecim, tworzenie i projektowanie
stron internetowych dla osób trzecich, tworzenie i projektowanie
indeksów informacji opartych na stronach internetowych dla osób
trzecich [usługi informatyczne], tworzenie i uaktualnianie stron
głównych do sieci komputerowych, tworzenie i utrzymywanie stron
komputerowych (stron internetowych) na rzecz osób trzecich, tworzenie i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich, tworzenie platform internetowych do handlu elektronicznego, tworzenie, projektowanie i utrzymywanie stron internetowych, tworzenie
stron elektronicznych, tworzenie stron głównych dla osób trzecich,
tworzenie stron głównych do sieci komputerowych, tworzenie stron
internetowych, tworzenie witryn internetowych na rzecz osób trzecich, tworzenie witryn internetowych, tworzenie zapisanych elektronicznie stron internetowych dla usług online i Internetu, usługi projektowania systemów przetwarzania danych, usługi projektowania
systemów komputerowych, usługi projektowania technicznego
wspomaganego komputerowo, usługi projektowania w odniesieniu
do systemów komputerowych, usługi projektowania w odniesieniu
do sprzętu komputerowego, usługi projektowania w zakresie tworzenia sieci, usługi projektowe w dziedzinie sprzętu i programów
komputerowych, usługi projektowe związane z publikacją dokumentów, usługi projektowe związane z opracowywaniem skomputeryzowanych systemów do przetwarzania informacji, usługi w zakresie
tworzenia witryn internetowych, usługi związane z opracowywaniem
baz danych, kompilacja stron internetowych, projektowanie stron internetowych, aktualizowanie stron internetowych, programowanie stron
internetowych, udostępnienie wyszukiwarek internetowych, hosting
mobilnych stron internetowych, usługi utrzymywania stron internetowych, programowanie spersonalizowanych stron internetowych, hosting spersonalizowanych stron internetowych, tworzenie i utrzymywanie witryn internetowych, tworzenie stron internetowych dla innych,
usługi testowania użyteczności witryn internetowych, hosting stron
internetowych w Internecie, doradztwo w projektowaniu stron internetowych, programowanie oprogramowania do platform internetowych,
usługi testowania obciążenia stron internetowych, programowanie
oprogramowania do portali internetowych, chatroomów, linii chatów
i forów internetowych, projektowanie stron domowych i stron internetowych, projektowanie stron głównych i witryn internetowych, usługi
w zakresie hostingu stron internetowych, zarządzanie witrynami internetowymi dla osób trzecich, usługi w zakresie projektowania stron internetowych, programowanie programów zabezpieczających przed
zagrożeniami internetowymi, tworzenie i utrzymywanie spersonalizo-

wanych stron internetowych, programowanie oprogramowania
do opracowywania stron internetowych, wypożyczanie oprogramowania do opracowywania stron internetowych, usługi w zakresie projektowania witryn internetowych, utrzymanie oprogramowania komputerowego do dostępu do Internetu, zarządzanie stronami
internetowymi na rzecz osób trzecich, hosting obiektów internetowych
online dla osób trzecich, udostępnianie wyszukiwarek internetowych
z konkretnymi opcjami wyszukiwania, hosting platform przeznaczonych do handlu elektronicznego przez Internet, hosting przestrzeni
pamięciowej na potrzeby stron internetowych, wynajem przestrzeni
pamięciowej na potrzeby stron internetowych, usługi w zakresie projektowania i tworzenia witryn internetowych, projektowanie i opracowywanie stron głównych i stron internetowych, projektowanie i tworzenie stron głównych i stron internetowych, hosting i wynajmowanie
przestrzeni pamięciowej na strony internetowe, hosting stron komputerowych (internetowych) na rzecz osób trzecich, tworzenie i utrzymywanie stron internetowych do telefonów komórkowych, projektowanie i aktualizacja stron głównych i stron internetowych, doradztwo
związane z tworzeniem i projektowaniem stron internetowych, projektowanie i opracowywanie oprogramowania do opracowywania stron
internetowych, instalowanie stron internetowych w Internecie na rzecz
osób trzecich, doradztwo związane z tworzeniem i projektowaniem
stron internetowych do handlu elektronicznego, projektowanie, tworzenie, hosting i utrzymywanie witryn internetowych na rzecz osób
trzecich, pisanie na zamówienie programów komputerowych, oprogramowania i kodu do tworzenia stron internetowych, umożliwianie tymczasowego użytkowania oprogramowania online nie do pobrania
do opracowywania stron internetowych, utrzymanie witryn internetowych i hosting online obiektów sieciowych na rzecz osób trzecich, udostępnianie informacji online w zakresie badań technologicznych z komputerowej bazy danych lub Internetu.

(111) 334573
(220) 2019 11 29
(210) 507397
(151) 2020 10 09
(441) 2020 02 03
(732) ŚWIERKOWY ZDRÓJ MEDICAL SPA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rymanów Zdrój (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ŚWIERKOWY ZDRÓJ MEDICAL SPA
(540)

(591) zielony, złoty
(531) 05.01.16, 29.01.12, 27.05.01, 26.11.01
(510), (511) 44 usługi medyczne.
(111) 334574
(220) 2019 11 29
(210) 507403
(151) 2020 10 09
(441) 2020 02 03
(732) OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot (PL)
(540) (znak słowny)
(540)	AA Yogo Shake
(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty do pielęgnacji skóry, preparaty
do pielęgnacji dłoni i stóp, preparaty przeciwsłoneczne i po opalaniu, preparaty do golenia, przed i po goleniu, mydła, środki do mycia
i kąpieli, preparaty do higieny intymnej, środki perfumeryjne, perfumy, wody toaletowe i kolońskie, dezodoranty i antyperspiranty,
preparaty do pielęgnacji włosów, rzęs, brwi, paznokci, środki do pielęgnacji ust, środki do czyszczenia zębów i pielęgnacji jamy ustnej,
chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, maski kosmetyczne,
środki toaletowe, kosmetyki do makijażu, kosmetyki kolorowe, 5 preparaty farmaceutyczne, produkty i preparaty do pielęgnacji skóry
do celów leczniczych, kosmetyki do celów medycznych, sole do kąpieli do celów medycznych, kremy i żele do celów leczniczych, maski
do celów leczniczych, preparaty do pielęgnacji skóry, włosów, rzęs,
brwi, paznokci do celów leczniczych.
(111) 334575
(151) 2020 10 09

(220) 2019 11 29
(441) 2020 02 03

(210) 507405
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(732) SANUS INNO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Białystok (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SANUS INNO
(540)

(591) niebieski, biały, czarny
(531) 03.11.03, 26.01.01, 26.01.15, 29.01.13, 27.05.01
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne, preparaty medyczne, suplementy dietetyczne i odżywcze, preparaty dietetyczne, dodatki dietetyczne, preparaty witaminowe, preparaty mineralne.
(111) 334576
(220) 2019 11 29
(210) 507412
(151) 2020 10 15
(441) 2020 02 17
(732) DĄBROWSKI WALDEMAR, Mielec (PL)
(540) (znak słowny)
(540) KOGNI COACHING
(510), (511) 35 pomoc i doradztwo w zakresie organizacji działalności gospodarczej, pomoc i doradztwo w zakresie zarządzania biznesem, doradztwo w zakresie zarządzania personelem, dostarczanie informacji dotyczących kontaktów handlowych i biznesowych,
przeprowadzanie testów psychologicznych w celu selekcji personelu, zarządzanie zasobami ludzkimi, usługi doradcze w zarządzaniu
działalnością gospodarczą, konsultacje w zakresie zarządzania firmą
w dziedzinie rozwoju kadry kierowniczej i przywódców, usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, 41 trening osobisty [szkolenie],
coaching, doradztwo zawodowe i coaching [doradztwo szkoleniowe
i edukacyjne], coaching w zakresie życia osobistego [life coaching],
szkolenia związane z finansami, usługi szkoleniowe lub edukacyjne
w dziedzinie life coachingu, szkolenia w zakresie umiejętności biznesowych, nauczanie w zakresie ekonomii i zarządzania, nauczanie,
szkolenia biznesowe, usługi edukacyjne dotyczące medytacji, usługi
w zakresie zapewniania kursów szkoleniowych, usługi szkoleniowe
dla biznesu, szkolenia dla dorosłych, szkolenia personelu, doradztwo
w zakresie szkoleń, trening rozwoju osobistego, kursy w zakresie rozwoju osobistego, opracowywanie materiałów edukacyjnych, usługi
edukacyjne w zakresie rozwoju duchowego, kursy rozwijające umiejętności konsultacyjne.
(111) 334577
(220) 2019 12 02
(210) 507429
(151) 2020 10 09
(441) 2020 01 27
(732) KAŹMIERCZAK BEATA BLUE DESIGN, Łódź (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BLUE DESIGN
(540)

(591) czarny, szary, biały
(531) 26.04.02, 26.04.09, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, rękawiczki, apaszki,
szale, szaliki, kapelusze, suknie, spódnice, spodnie, rękawiczki z dzianiny i z materiałów skóropodobnych, marynarki, bluzki, sukienki,
żakiety, garsonki, komplety odzieży, odzież wierzchnia, odzież sportowa, garnitury, koszule, bielizna nocna, bielizna osobista, odzież
sportowa, dresy, chusty, czapki, ubrania dżersejowe, garnitury, stroje
kąpielowe, kąpielówki, kurtki, leginsy, odzież ze skóry, odzież z imitacji skóry, okrycia wierzchnie-odzież, pantofle domowe, peleryny,
piżamy, podkoszulki, pończochy, rajstopy, rajtuzy, skarpetki, spodnie,
spódnice, sukienki, swetry, szelki do spodni, szlafroki, t-shirty.

(111) 334578
(220) 2019 12 02
(151) 2020 10 09
(441) 2020 02 10
(732) WOJNAROWSCY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SPECTRUM SMART
(540)

223
(210) 507441

(591) zielony, żółty, jasnoniebieski, niebieski
(531) 01.01.01, 01.01.02, 01.01.10, 01.01.16, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 9 diody świecące [LED], wyświetlacze, wyświetlacze
z diodami LED, zasilacze prądu stałego i zmiennego, zasilacze napięcia stabilizowanego, zasilacze sieciowe, prostowniki, transformatory,
bezpieczniki topikowe, światła błyskowe [sygnały świetlne], błyskowe żarówki, drogowe światła sygnalizacyjne [urządzenia sygnalizacyjne], neony reklamowe, baterie, baterie do oświetlania, latarnie
sygnalizacyjne, sygnalizacja świetlna lub mechaniczna, szyldy [znaki]
świecące, światła błyskowe [sygnały świetlne], tablice sygnalizacyjne, świetlne lub mechaniczne, znaki drogowe świecące lub mechaniczne, znaki nawigacyjne świetlne, znaki, świecące, światła ostrzegawcze [znaki nawigacyjne], świetlne tablice znaków, świetlne znaki
nawigacyjne do celów bezpieczeństwa lub ostrzegawcze, znaki podświetlone, znaki świetlne, wtyczki, wtyczki elektryczne, elektryczne
wtyczki połączeniowe, gniazdka elektryczne, kable elektryczne,
kable elektroniczne, styki elektryczne, złączki [elektryczność], włączniki światła, przełączniki elektryczne, przełączniki czasowe automatyczne, sterowniki elektryczne, ściemniacze światła, elektroniczne
sterowniki [ECG] do lamp i opraw oświetleniowych LED, kamery
wideo, kamery termowizyjne, kamery na podczerwień, kamery aktywowane ruchem, wykrywacze [detektory], czujniki piezoelektryczne, czujniki ultradźwiękowe, czujniki wibracji, czujniki temperatury,
czujniki zanieczyszczenia, czujniki zbliżeniowe, czujniki poziomu,
czujniki przyspieszenia, czujniki odległości, czujniki ciśnienia, czujniki optyczne, czujniki przeciwpożarowe, czujniki dymu, czujniki
ruchu, czujniki gazu, czujniki dwutlenku węgla, czujniki tlenku węgla, czujki do alarmów, urządzenia do wykrywania dymu, urządzenia
elektroniczne do monitoringu, urządzenia i instrumenty sygnalizacyjne, alarmy akustyczne, syreny, alarmy bezpieczeństwa, systemy
alarmowe, systemy monitorowania alarmów, 11 lampki elektryczne
na choinki, kolorowe światełka do dekoracji świątecznych, świecące
numery na domy, lampiony elektryczne, reflektory, kuliste klosze
do lamp, obudowy do lamp, szkła do lamp, lampy bezpieczeństwa,
lampy do aparatów projekcyjnych, lampy do oświetlania akwarium,
lampy elektryczne, lampy oświetleniowe, lampy oświetleniowe
z diodami świecącymi LED, oprawki do lamp elektrycznych, oprawy
oświetleniowe LED, lampy uliczne, latarki, lampy do bezpiecznego
oświetlenia, światła bezpieczeństwa reagujące na ruch, urządzenia
i instalacje oświetleniowe, urządzenia i instalacje oświetleniowe
z diodami świecącymi LED, urządzenia do oświetlania za pomocą
diod elektroluminescencyjnych [LED], oświetlenie sufitowe, żarówki oświetleniowe, żarówki oświetleniowe LED, elektryczne żarówki
oświetleniowe, elektryczne żarówki oświetleniowe LED, żarówki
do kierunkowskazów w pojazdach, urządzenia do oświetlania pojazdów, reflektory do pojazdów, światła do pojazdów, instalacje
oświetleniowe do pojazdów, reflektory samochodowe, światła do rowerów, lampy kierunkowskazów do samochodów, 35 zapewnianie
platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów
i usług, promocja sprzedaży dla osób trzecich, 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 związane z następującymi produktami: oświetlenie,
urządzenia i instalacje do oświetlania, lampy, części do lamp i oświetlenia, wyświetlacze, zasilacze, sygnalizacja świetlana i mechaniczna,
znaki świetlne i nawigacyjne, tablice świetlne i nawigacyjne, wtyczki, gniazdka, przełączniki, włączniki, kable, styki, złączki, sterowniki
elektryczne, elektroniczne sterowniki do lamp i oświetlenia, kamery, wykrywacze, czujniki, urządzenia elektroniczne do monitoringu,
urządzenia i instrumenty sygnalizacyjne, alarmy.
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(111) 334579
(220) 2019 12 02
(210) 507445
(151) 2020 10 09
(441) 2020 02 10
(732) STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO MAZOVIA
SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) POZASYSTEMOWE RATOWNICTWO MEDYCZNE
(540)

(591) niebieski, biały
(531) 03.11.01, 03.11.03, 26.01.01, 26.01.04, 26.01.15, 26.01.16,
26.01.18, 26.11.03, 26.11.07, 26.11.09, 26.11.10, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 44 pomoc medyczna w nagłych wypadkach, świadczenie
pomocy medycznej, świadczenie usług medycznych, świadczenie
usług w zakresie opieki zdrowotnej, świadczenie usług z zakresu opieki
zdrowotnej w domach, usługi w zakresie lekarskich wizyt domowych,
usługi badań medycznych związane z diagnozowaniem i leczeniem
chorób, usługi opieki medycznej świadczone przez kliniki i szpitale,
usługi klinik medycznych i opieki zdrowotnej, usługi medyczne w zakresie pielęgniarstwa, usługi pielęgniarskiej pomocy domowej, usługi
pomocy medycznej, usługi telemedyczne, usługi medyczne.
(111) 334580
(220) 2019 12 02
(210) 507463
(151) 2020 10 13
(441) 2020 02 17
(732) SWEET MILL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SIMPLY SPREAD
(540)

(591) brązowy, ciemnobrązowy, biały
(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.11, 26.11.01, 26.11.14
(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.
(111) 334581
(220) 2019 12 02
(210) 507466
(151) 2020 10 14
(441) 2020 03 23
(732) BROWAR POŁCZYN-ZDRÓJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Połczyn-Zdrój (PL)
(540) (znak słowny)
(540) RADOVAR
(510), (511) 32 piwo, wyciąg z chmielu do wytwarzania piwa, brzeczka piwna.
(111) 334582
(151) 2020 10 14

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

(210) 507488

(732)	GRUPA TOPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	GRAPHITE
(540)

(591) czarny, biały
(531) 27.05.01
(510), (511) 1 produkty chemiczne przeznaczone dla przemysłu, żywice syntetyczne w stanie surowym, tworzywa sztuczne w stanie
surowym, preparaty do hartowania i lutowania metali, kleje (spoiwa)
przeznaczone dla przemysłu, wkłady klejowe przeznaczone dla przemysłu, 3 płótno ścierne, polerujące i szmerglowe, siatki ścierne, krążki
do polerowania, kamienie szlifierskie, środki do szlifowania, środki
do polerowania, papier polerujący, środki czyszczące do rąk do usuwania silnych zabrudzeń, smarami, tłuszczami, olejami, sadzą, pyłem
węglowym, farbami, smołą, klejami, pasty BHP, kamień polerski, kreda malarska, preparaty do odtłuszczania inne niż stosowane w procesach produkcyjnych, kreda czyszcząca, materiały ścierne, wosk
do parkietów, preparaty do udrażniania rur, płyny do spryskiwaczy
szyb, preparaty do czyszczenia tapet, środki do czyszczenia, szorowania i ścierania, mydła, żele i płyny do mycia, środki antybakteryjne,
preparaty przeciwgrzybiczne, 6 metale nieszlachetne i ich stopy, budowlane materiały metalowe, przenośne metalowe konstrukcje budowlane, materiały metalowe do budowy szlaków kolejowych, przewody nieelektryczne i przewody drutowe z metali nieszlachetnych,
drobne wyroby żelazne, pojedyncze drobne wyroby metalowe, rury
i rurki metalowe, kasy pancerne, rudy (kruszce), statuetki z metali nieszlachetnych, taśmy metalowe do ładunków, imadła warsztatowe
metalowe, zasuwy metalowe, zamki na zasuwy, sworznie metalowe,
metalowe zamknięcia do pudełek, metalowe kasetki, łańcuchy metalowe, zaciski do kabli lub rur metalowe, haki metalowe do wieszania
odzieży, złącza metalowe do łańcuchów, dzwonki nieelektryczne,
odrzwia metalowe, zamknięcia drzwi (nieelektryczne), metalowy
osprzęt do drzwi metalowych, futryny do drzwi metalowe, klamki
do drzwi metalowe, kołatki do drzwi, urządzenia do otwierania drzwi
nieelektryczne, skrobaczki metalowe do drzwi, metalowe ograniczniki do drzwi, usztywniacze metalowe, metalowe okucia budowlane,
metalowa armatura do przewodów sprężonego powietrza, okucia
metalowe do mebli, okucia metalowe do okien, kraty i ruszty metalowe, drobnica żelazna, zawiasy metalowe, haki metalowe, raki
do wspinaczki po oblodzonych powierzchniach, metalowe bransoletki identyfikacyjne dla szpitali, tabliczki identyfikacyjne metalowe,
metalowe okucia drzwiowe, klucze, kółka metalowe do kluczy, rękojeści noży metalowe, gałki metalowe, uchwyty metalowe, drabiny
metalowe, skrzynki na listy metalowe, metalowe obejmy, metalowe
zawiesia do przenoszenia ładunków, metalowe pasy do przenoszenia
ładunków, zamki metalowe inne niż elektryczne, zamki do toreb metalowe, zamki metalowe do pojazdów, skarbonki metalowe, gwoździe, smarowniczki, tablice rejestracyjne metalowe, kłódki, kabiny
stosowane przy malowaniu za pomocą rozpylaczy metalowe, pierścienie metalowe, nity metalowe, pręty metalowe do lutowania i spawania, łańcuchy zabezpieczające metalowe, śruby metalowe, kapsle
do korkowania metalowe, plomby ołowiane, uszczelki ołowiane, drut
do lutowania metalowy, zamki sprężynowe, sprężyny (drobnica metalowa), metalowe skrzynki na narzędzia (puste), skrzynki metalowe,
rączki do narzędzi metalowe, liny stalowe, kłódki szyfrowe, metalowe
linki rowerowe, wkładki profilowe metalowe, kastry metalowe, kątowniki budowlane metalowe, kątowniki, metalowe, modułowe wykładziny ścienne, metalowe lub aluminiowe organizery, metalowe
tablice narzędziowe, metalowe platformy do podwieszania pod sufitem, metalowe siatki na towary, elektrody do spawania, stal narzędziowa, stal ostrzowa, druty do napawania, 7 obrabiarki, silniki (z wyjątkiem stosowanych w pojazdach lądowych), mechanizmy
sprzęgania i napędu (z wyjątkiem stosowanych w pojazdach lądowych), mechaniczne narzędzia rolnicze, elektronarzędzia, wiertarki,
wiertarko-wkrętarki, młotkowiertarki, szlifierki, opalarki, pilarki, wkrętaki akumulatorowe, wkrętarki, wyrzynarki, strugi elektryczne, zszywacze elektryczne, mieszarki do masy gipsowej, zapraw klejowych
lub farb, frezarki, przecinarki, odkurzacze, gwoździarki, wiertła [części
maszyn], maszynowe piły otwornice, tarcze [części maszyn], dyski
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[części maszyn], szczotki [części maszyn], kamienie szlifierskie jako
części maszyn, ściernice, frezy, kluczyki do uchwytów wiertarskich,
przewody ssące jako części maszyn, pistolety klejowe, pistolety natryskowe, pistolety do pompowania kół z manometrem, pistolety
do przedmuchiwania, pistolety do ropowania, pistolety do konserwacji, pistolety do piaskowania, pistolety do mycia na wodę i powietrze, pistolety do mas silikonowych, pistolety pneumatyczne do wtłaczania masy uszczelniającej, pistolety dozujące klej elektryczne,
pistolety [maszyny], pistolety do malowania, klucze pneumatyczne,
nasadki łożyskowe, palniki gazowe do cięcia, maszyny i urządzenia
do czyszczenia, mycia [elektryczne], generatory prądu, maszyny
do grawerowania, gwinciarki [do nakrętek], gwinciarki [do śrub], maszyny do gwintowania, kompresory [maszyny], krajalnice [maszyny],
ostrza do kosiarek, kosiarki [maszyny], kosiarki ogrodowe [maszyny],
obrabiarki do metalu, miksery [maszyny], młotki [części maszyn],
młoty elektryczne, młoty mechaniczne, młoty pneumatyczne, młoty
udarowe, narzędzia [części maszyn], narzędzia ręczne o napędzie innym niż ręczny, nitownice [maszyny], noże [części maszyn], noże elektryczne, nożyce elektryczne, nożyczki elektryczne, ostrza [części maszyn], maszyny do ostrzenia, stoły [części maszyn], pasy do kół
pasowych, podajniki taśm [maszyny], pompy [maszyny], pompy [części maszyn lub silników], pompy powietrzne [instalacje w warsztatach samochodowych], piły [maszyny], piły łańcuchowe, podstawy
[statywy] maszyn, polerki [maszyny i urządzenia] elektryczne, awaryjne agregaty prądotwórcze, przecinarki [obrabiarki], strugarki, świdry
górnicze, świdry wiertnicze [części maszyn], tokarki [narzędzia mechaniczne], transportery [maszyny], ubijaki [maszyny], uchwyty [części maszyn], uchwyty do ostrzy [części maszyn], uchwyty wiertarskie
[części maszyn], wyciągi towarowe, wycinarki, wykończarki, wytłaczarki, urządzenia transportowe do załadunku i wyładunku, maszyny
do zawijania, pakowania, zawory [części maszyn], urządzenia do ssania powietrza, ostrzarki narzędziowe [maszyny], maszyny na sprężone powietrze, podnośniki [windy], podnośniki [urządzenia], filtry powietrza chłodnic silników, maszyny do obróbki szkła, rozdrabniarki
[maszyny], tarcze szlifierskie [części maszyn], smarownice [części maszyn], imaki do narzędzi [części maszyn], etykieciarki, malaksery,
urządzenia do malowania, reduktory ciśnienia [części maszyn], przekładnie redukcyjne inne niż do pojazdów lądowych, pierścienie [części maszyn], przyrządy do lutowania gazowego, lutownice gazowe,
rozpylacze [maszyny], maszyny do obróbki kamienia, młoty dźwigowe, prostownice wątku [maszyny], prostownice do blach [maszyny],
mieszadła [maszyny], piły wyrzynarki, pilarki, myjki ciśnieniowe,
brzeszczoty [części maszyn], statywy [części maszyn], akcesoria
do pistoletów [części maszyn], filtry [wkłady] do maszyn filtrujących,
narzędzia pneumatyczne, rozpieraki [maszyny], spawarki [maszyny],
odkurzacze samochodowe, urządzenia do spawania elektryczne,
aparaty do lutowania elektryczne, lutownice elektryczne, urządzenia
do spawania za pomocą ładunku elektrycznego, lampy lutownicze,
spawalnicze, cęgi [maszyny], koła zapadkowe [części maszyn], 8 narzędzia ręczne, sterowane ręcznie, narzędzia ręczne nieelektryczne,
wyroby nożownicze, broń ręczna (biała), narzędzia ręczne o napędzie
ręcznym, narzędzia ręczne nieelektryczne, narzędzia rolnicze ręczne,
narzędzia do ogrodownictwa ręczne, broń biała (boczna), rozpylacze
do środków owadobójczych (narzędzia), szydła, siekiery, siekierki,
sierpaki, wiertła (części narzędzi), wiertła ręczne (narzędzia), ostrza
(narzędzia ręczne), ostrza (broń), ostrza (noże) do strugów, świdry,
piły kabłąkowe, oplatarki (narzędzia), żelazka znakujące przez wypalanie, wiertarki ręczne piersiowe, otwieracze do puszek (nieelektryczne), dłutka do uszczelniania, punktaki ręczne (narzędzia), przecinaki
ręczne, dłuta, rębaki (noże), zaciski ciesielskie i bednarskie, topory
rzeźnicze, kosiarki ręczne (narzędzia), wyroby nożownicze, przyrządy
do cięcia, wycinarki (narzędzia ręczne), gwintowniki (narzędzia), kopaczki ręczne (narzędzia), koparki do rowów (narzędzia ręczne), ośniki, oprawki wiertarskie (narzędzia), ubijaki do gruntu (narzędzia brukarskie), ostrzarki (ręczne), rozprężarki (narzędzia ręczne), pilniki
(narzędzia), żelazka nieelektryczne, noże do mizdrowania skóry, obudowy do piły ręcznej, narzędzia do zbierania owoców ręczne uruchamiane ręcznie, dłuta wklęsłe (żłobaki), skrobaczki do czyszczenia dna
łodzi (narzędzia), toczaki-kamienie do ostrzenia (narzędzia ręczne),
pistolety (narzędzia ręczne), młotki (narzędzia), pompki ręczne, toporki, noże myśliwskie, dźwigniki sterowane ręcznie (podnośniki),
piły wyrzynarki, noże, dłuta do otworów gniazdowe (przysieki), łapki
do wyciągania gwoździ (narzędzia), narzędzia do wyciągania gwoździ, igłowe pilniki, cęgi do cięcia drutu (narzędzia ręczne), dziurkacze
numerujące, żelazka do strugów, strugi, szczypce, kleszcze, noże
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ogrodnicze, sekatory, nożyce ogrodnicze, dziurkacze rewolwerowe
(narzędzia ręczne), przebijaki (narzędzia), tarniki, tarki (narzędzia
ręczne), żyletki, nitownice (narzędzia ręczne), młotki nitownicze (narzędzia), gwintownice (narzędzia), śrubokręty, wkrętaki, przyrządy
do ostrzenia, osełki do ostrzenia, tarcze do ostrzenia ręczne, ostrza
nożyc, przyrządy nożycowe ręczne, nożyce, brzeszczoty pił (części
narzędzi ręcznych), ostrza do piły, oprawy do piły ręcznej, piły (narzędzia), noże do czyszczenia powierzchni ze zgorzeliny, nożyczki, skrobaki (narzędzia), cykliny ręczne (narzędzia), przedłużacze do korb
do gwintowników, łopaty (narzędzia), młoty kowalskie, szpadle (narzędzia), klucze maszynowe stałe (narzędzia), klucze nastawne, szpachle, łopatki (narzędzia), węgielnice (narzędzia), narzędzia do wytłaczania, stemple (narzędzia), młotki kamieniarskie, kamienie
szlifierskie, pokrętki do gwintowników obsługiwane ręcznie, klucze
do gwintowników, przycinarki do rur (narzędzia), przyrządy do cięcia
rur, pincety, osełki, młotki blacharskie, łomy, akcesoria ślusarskie, mianowicie podpora teleskopowa, gwintowniki, pokrętło do gwintowników, narzynki, wkrętaki, dobijaki do gwoździ, wycinaki do otworów,
szczotki (narzędzia obsługiwane ręcznie), piły do metalu, piły
do drewna, piły specjalne zawarte w tej klasie, piły kątowe, skrzynki
uciosowe, zdzieraki, ściski, kielnie i pace (narzędzia ręczne), narzędzia
ręczne do szkła, narzędzia do glazury (narzędzia ręczne), wyciskacze
(narzędzia), klucze i szczypce do rur, końcówki wkrętakowe (części
narzędzi), opalarki (narzędzia ręczne), zestawy kluczy nasadowych,
nasadki (części narzędzi), akcesoria do narzędzi ręcznych zawarte
w tej klasie (części narzędzi), klucze (narzędzia ręczne), klucze motoryzacyjne, zszywacze (narzędzia ręczne), smarownice (narzędzia),
osprzęt do smarownic (części narzędzi), lejki i olejarki (narzędzia), odciągarki oleju (narzędzia), pompy do oleju (narzędzia ręczne), narzędzia wielofunkcyjne ręczne z wieloma końcówkami o różnej przydatności, imadła, imadła metalowe, pasy monterskie, pompki ręczne,
żelazka elektryczne, narzędzia traserskie do wyznaczania linii
na płaszczyźnie, 9 urządzenia i przyrządy: naukowe, żeglarskie, geodezyjne, optyczne, wagowe, pomiarowe, sygnalizacyjne, kontrolne,
do ratowania życia, urządzenia i przyrządy elektryczne przewodzące,
transformujące, akumulatorowe i kontrolująco-sterujące, urządzenia
do gaszenia ognia, akumulatory elektryczne, akumulatory elektryczne do pojazdów, kwasomierze do akumulatorów, alarmy, alarmy
dźwiękowe, sygnalizatory akustyczne, baterie do oświetlania, baterie
do latarek kieszonkowych, baterie elektryczne, urządzenia do ładowania baterii, wykrywacze (detektory), wykrywacze przedmiotów
metalowych stosowane w przemyśle lub wojsku, ściemniacze światła
(regulatory) elektryczne, przyrządy do pomiaru odległości, sprawdziany (wzorniki), lasery nie do celów medycznych, przyrządy do niwelacji, łaty i tyczki do niwelacji, niwelatory (poziomnice), przyrządy
do ustalania linii poziomej, miary, przyrządy pomiarowe, narzędzia
pomiarowe specjalne, suwmiarki, linijki (przyrządy miernicze), miarki
(przyrządy miernicze), śruby mikrometryczne do instrumentów
optycznych, mikrometry, wagi, wagi wysokiej dokładności (laboratoryjne), aparatura do precyzyjnych pomiarów, miary zwijane krótkie,
miary składane, taśmy miernicze, łaty murarskie, poziomnice, poziomnice laserowe, manometry, próbniki napięcia, próbniki do badania, testowania inne niż do celów medycznych, wskaźniki nachylenia,
wskaźniki temperatury, ciśnieniomierze, sygnalizatory automatyczne
spadku ciśnienia w oponach pojazdów, wskaźniki ciśnienia w zaworach, wskaźniki ciśnienia, mierniki ciśnienia, lornetki, lunety, pryzmaty (optyka), odzież ochronna chroniąca przed wypadkami lub urazami, odzież kuloodporna, ognioodporna, ochronna przed
promieniowaniem, środkami chemicznymi, kaski ochronne, maski
ochronne, osłony do ochrony twarzy robotników, rękawice do ochrony przed wypadkami, filtry do masek do oddychania, gogle, ochronniki słuchu, maski, kaski, okulary i tarcze spawalnicze, rękawice
do ochrony przed promieniowaniem, rękawice dla nurków, hełmy
żołnierskie, wtyczki i inne kontakty (elektryczne), woltomierze, złącza
do drutów i przewodów elektrycznych, sprawdziany (wzorniki), platforma informatyczna do uruchamiania aplikacji, oprogramowanie
komputerowe umożliwiające łączność internetową i łączność typu
użytkownik z użytkownikiem (P2P) za pośrednictwem sieci komputerowej, publikacje elektroniczne, tablice na ogłoszenia elektroniczne,
tablice magnetyczne, 11 urządzenia do wentylacji, instalacje do wentylacji, wentylatory do systemów wentylacji, przenośne urządzenia
do wentylacji, wiatraki napędzane silnikiem do wentylacji, dmuchawy do wentylacji zasilane elektrycznie, wentylatory turbinowe [aparatura do wentylacji], filtry do użycia z urządzeniami do wentylacji,
urządzenia i instalacje do oświetlania, ogrzewania, wytwarzania pary,
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gotowania, chłodzenia, suszenia, wentylacji, zaopatrzenia w wodę
oraz instalacje sanitarne, światła do rowerów, urządzenia do podgrzewania kleju, obudowy do lamp, lampy oświetleniowe, palniki
do lamp, lampy elektryczne, klosze do lamp, latarki, latarnie oświetleniowe, żarówki oświetleniowe, żarówki elektryczne, zapalniczki
do gazu, latarki kieszonkowe, kolektory słoneczne (ogrzewnictwo),
oprawy halogenowe, lampy warsztatowe, ogrzewacze przepływowe
do wody, 12 artykuły motoryzacyjne: części zamienne i wyposażenia
pojazdów lądowych, części składowe do pojazdów, wozy, wózki,
wózki wahadłowe, wózki bagażowe, wózki bębnowe do węży elastycznych, wózki na zakupy, wózki podnośnikowe, wózki transportowe, wózki używane do sprzątania, pojazdy lądowe i wodne oraz części zamienne do nich, urządzenia służące do poruszania się na lądzie,
w powietrzu lub w wodzie, amortyzatory do samochodów, amortyzatory zawieszenia w pojazdach, środki antypoślizgowe do opon samochodowych, urządzenia antywłamaniowe do pojazdów, bagażniki do pojazdów, pasy bezpieczeństwa do siedzeń samochodów,
bieżniki do bieżnikowania opon, błotniki, ciężarki do wyważania kół
pojazdów, czopy do osi pojazdów, dachy opuszczane w samochodach, zestawy do reperacji dętki, zestawy narzędzi do reperacji dętki,
łatki samoprzylepne kauczukowe do reperacji dętki, dzwonki do rowerów, drążki skrętne do pojazdów, hamulce do pojazdów, obwody
hydrauliczne do pojazdów, uszczelki przylepne z kauczuku do naprawy dętek, kierownice pojazdów, kierownice rowerów, kierunkowskazy do pojazdów, klaksony do pojazdów, szczęki, kołpaki, klocki hamulcowe do pojazdów, kolce do opon, ogumienie do kół
do pojazdów, napinacze do szprych do pojazdów, koła do pojazdów,
obręcze kół pojazdów, piasty kół pojazdów, szprychy kół pojazdów,
korki do zbiorników paliwa w pojazdach, lusterka wsteczne, łańcuchy
przeciwpoślizgowe, łańcuchy rowerowe, łańcuchy sterownicze
do pojazdów lądowych, łańcuchy transmisyjne do pojazdów lądowych, markizy samochodowe, maski silników samochodowych, mechanizmy napędowe do pojazdów lądowych, wały napędowe do pojazdów lądowych, napinacze do szprych do kół, obudowy części
pojazdów lądowych, inne niż silników, ogumienie opon, okładziny
szczęk hamulcowych do pojazdów, opony, wentyle do opon pojazdów, opony bezdętkowe do rowerów, osie do pojazdów, osłony
do rowerów, pedały do rowerów, klapy do podnośników, poduszki
powietrzne, pompy powietrzne do samochodów, ciężarki do wyważania kół w pojazdach, klaksony do pojazdów, pokrowce na pojazdy,
siedzenia do pojazdów, sygnalizatory jazdy wstecz do pojazdów, szyby do pojazdów, pompki rowerowe, pompki nożne do kół, rowery,
taczki, wózki składane, części do rowerów, nagrzewnice samochodowe elektryczne, urządzenia antypoślizgowe do opon pojazdów, siatki
bagażowe do pojazdów, kosze przystosowane do pojazdów jednośladowych, podpórki do pojazdów jednośladowych, pontony, urządzenia przeciwodblaskowe do pojazdów, rolety, osłony przeciwsłoneczne do pojazdów, przekładnie redukcyjne do pojazdów lądowych,
przenośniki naziemne [transportery], przerzutki do rowerów, przetworniki momentu obrotowego do pojazdów lądowych, siodełka,
spojlery do pojazdów, zderzaki do pojazdów, wycieraczki, złącza
do pojazdów lądowych, spinacze elastyczne na bagażnik, 16 linijki
rysownicze [kreślarskie], ołówki, pędzle, pieczęcie [stemple], szczotki
[pędzle] malarskie, wałki malarskie, wałki do farb, wałki do malowania ścian, ławkowce, rolki (pędzle malarskie), rączki do wałków, folie
malarskie, zestawy malarskie, podkładki samoprzylepne, taśmy przylepne do materiałów papierniczych lub do użytku domowego, kleje
do materiałów papierniczych lub użytku domowego, kreda do znakowania, uchwyty do kredy, noże do papieru [artykuły biurowe], wyroby drukarskie, materiały drukowane, formularze, broszury, katalogi,
prospekty, książki, podręczniki, periodyki, kalendarze, almanachy,
notatniki, notesy podręczne, publikacje drukowane, gazety, czasopisma, foldery, indeksy, skorowidze, materiały do nauczania, materiały
szkoleniowe, fotografie, grafiki, reprodukcje graficzne, rysunki, odbitki, 17 węże i przewody giętkie niemetalowe, rury elastyczne niemetalowe tworzywa sztuczne wyprofilowane stosowane w produkcji, materiały wypełniające, uszczelniające, pakuły, materiały izolacyjne,
taśmy izolacyjne, tkaniny izolacyjne, lakier izolacyjny, rękawice izolacyjne, zaprawy izolacyjne, farby izolacyjne, oleje izolacyjne, folie metalowe izolacyjne, izolatory, folie z tworzyw sztucznych nie do pakowania, druty z tworzyw sztucznych do zgrzewania, liny gumowe,
materiały ciepłochronne, taśmy uszczelniające do drzwi i okien, materiały na uszczelnienia okien i drzwi, materiały uszczelniające, części
zamienne do kauczuku do narzędzi, 18 puste torby monterskie, torba
– stołek na narzędzia, torba na narzędzia, paski monterskie, 19 mate-

riały budowlane niemetalowe, rury sztywne niemetalowe stosowane
w budownictwie, budynki przenośne niemetalowe, materiały budowlane niemetalowe, rury sztywne niemetalowe stosowane w budownictwie, budynki przenośne niemetalowe, materiały budowlane
niemetalowe, niemetalowe konstrukcje, rury sztywne niemetalowe
stosowane w budownictwie, budynki przenośne niemetalowe, siatki
zbrojeniowe, ścienne okładziny niemetalowe dla budownictwa, niemetalowe panele ścienne, syntetyczne materiały podłogowe lub
okładziny ścienne, płyty ścienne z tworzyw sztucznych, maty ścienne, drzwi niemetalowe, futryny drzwiowe niemetalowe, ościeżnice
drzwiowe niemetalowe, dźwigary niemetalowe, gips, glina, profile
niemetalowe do gzymsów, gzymsy niemetalowe, kratownice niemetalowe, kraty niemetalowe, kształtowniki niemetalowe, ramy okienne niemetalowe, szkło okienne dla budownictwa, szkło okienne,
z wyjątkiem stosowanego w pojazdach, okiennice niemetalowe,
okładziny drewniane, okładziny niemetalowe dla budownictwa,
okna niemetalowe, płytki niemetalowe dla budownictwa, płytki
podłogowe niemetalowe, płyty budowlane niemetalowe, platformy
podwodne niemetalowe, podkłady niemetalowe, podłogi niemetalowe, deski podłogowe, podłogowe płytki niemetalowe, podłogowe
płyty parkietowe, podpory niemetalowe, profile niemetalowe dla
budownictwa, rusztowania niemetalowe, dachowe rynny niemetalowe, stopnie schodów niemetalowe, schody niemetalowe, ścianki
działowe niemetalowe, ścianki szczelne niemetalowe, pokrycia niemetalowe ściany, ścienne okładziny niemetalowe dla budownictwa,
terakota, zaprawa budowlana, znaki niemetalowe, nieświecące, znaki
nieświecące, niemechaniczne, niemetalowe, żaluzje [zewnętrzne]
niemetalowe i nietekstylne, żaluzje niemetalowe, platformy do podwieszania pod sufitem (np. do przechowywania sprzętu wodnego
w garażu), 20 stojaki do garderoby, kastry niemetalowe, stoły warsztatowe, drabiny z drewna lub tworzyw sztucznych, imadła warsztatowe niemetalowe, uchwyty [zaciski] z tworzyw sztucznych do kabli
lub rur, nity, śruby, sworznie, trzpienie, zawiasy niemetalowe, numery
domów nieświecące, niemetalowe, niemetalowe tablice na ogłoszenia, palety załadowcze i transportowe niemetalowe, kozły do piłowania, pojemniki niemetalowe [składowanie, transport], pojemniki
na paliwo płynne niemetalowe, skrzynie [paki] niemetalowe, stoły
metalowe, meble, przemieszczalne regały do przechowywania, stelaże niemetalowe, niemetalowe platformy do podwieszania, regały,
stojaki do garderoby, skrzynki uciosowe inne niż narzędzia, niemetalowe skrzynki narzędziowe, zamknięcia niemetalowe, pojemniki
do pakowania z tworzyw sztucznych, pojemniki niemetalowe
do składowania i transportu, palety transportowe niemetalowe, palety załadowcze niemetalowe, zaciski do kabli niemetalowe, niemetalowe uchwyty z tworzyw sztucznych do kabli lub rur, zawory z tworzyw sztucznych do przewodów drenażowych, osprzęt niemetalowy
do mebli, dybie i kołki niemetalowe do ścian, niemetalowe listwy,
nity, podkładki, kapturki, kołnierze, wkręty, nakrętki, kotwy, haki, śruby, uszczelki, zawiasy, niemetalowe łączniki do zamocowań, kratki
ochronne niemetalowe, kraty kominkowe niemetalowe, niemetalowe rączki i rękojeści do narzędzi, półki magazynowe, sworznie niemetalowe, zawory niemetalowe inne niż części maszyn, odbojniki
drzwiowe niemetalowe, przewietrzniki z tworzywa sztucznego, tuleje siatkowe plastikowe, niemetalowe elementy złączne, opaski zaciskowe z tworzyw sztucznych do łączenia rur, krzyżyki dystansowe,
pojemniki z tworzyw sztucznych, materace pneumatyczne, zamki
nieelektryczne i niemetalowe, meble z tworzyw sztucznych, śpiwory,
meble kempingowe i turystyczne, posłania, koraliki na siedzenia, kliny do płytek ceramicznych z tworzywa sztucznego, szafy i organizery
z szufladami plastikowe, plastikowe regały, tablice narzędziowe
do wieszania narzędzi, czopy niemetalowe, dekoracje przestawne,
drabiny z drzewa lub tworzyw sztucznych, taśmy drewniane, klamki
do drzwi niemetalowe, osprzęt niemetalowy do drzwi, osprzęt niemetalowy do okien, pojemniki na paliwo płynne niemetalowe, kozły
do piłowania, zamknięcia do pojemników niemetalowych, pojemniki
do pakowania z tworzyw sztucznych, pojemniki niemetalowe [składowanie, transport], pokrowce na odzież, półki magazynowe, pręty
do mocowania chodników na schodach, przewijaki, pulpity [meble],
rolety okienne tekstylne wewnętrzne, rolety papierowe, rolety wewnętrzne, rolety wewnętrzne okienne, rolki do zasłon, siedzenia metalowe, siennik, skrzynie [paki] niemetalowe, skrzynie [paki] z drewna
lub tworzyw sztucznych, skrzynie kratowe [opakowania], skrzynki
na zabawki, stoiska wystawowe, stoły kreślarskie, stoły metalowe,
stoły warsztatowe, wózki meblowe, wywieszki (tabliczki z drewna lub
tworzyw sztucznych), zaciski niemetalowe do kabli, zaczepy nieme-
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talowe do szyn na ubrania, zasuwki drzwiowe niemetalowe, zasuwy
drzwiowe niemetalowe, zawiasy niemetalowe, dźwignie do podnoszenia mebli lub drzwi, stojaki do garderoby, kastry niemetalowe,
stoły warsztatowe, drabiny z drewna lub tworzyw sztucznych, imadła
warsztatowe niemetalowe, uchwyty [zaciski] do z tworzyw sztucznych do kabli lub rur, nity, śruby, sworznie, trzpienie, zawiasy niemetalowe, numery domów nieświecące, niemetalowe, tablice na ogłoszenia, palety załadowcze i transportowe niemetalowe, kozły
do piłowania, pojemniki niemetalowe [składowanie, transport], pojemniki na paliwo płynne niemetalowe, skrzynie [paki] niemetalowe,
stoły metalowe, 22 siatki do przechowywania towarów, zabezpieczenia sznurowe ładunku, zabezpieczenia siatkowe ładunku, niemetalowe pasy do transportu ładunków, pasy niemetalowe do zabezpieczania ładunków, niemetalowe zawiesia ze sznurów i tkanin
do transportu ładunków, liny, sznurki, sznury, torby, torebki i worki
do pakowania, transportu i przechowywania materiałów, hamaki,
pasy do transportu bagażu niemetalowe, namioty, sznury traserskie,
sieci, markizy, brezenty, liny holownicze do pojazdów, liny niemetalowe, niemetalowe nosidła do transportu ładunków, plandeki, pokrowce na pojazdy, taśmy do związywania niemetalowe, uprzęże niemetalowe do przewożenia ładunków, worki do transportu
i przechowywania materiałów luzem, drabinki sznurowe, zabezpieczenia ładunku niemetalowe zawarte w tej klasie, liny holownicze
do samochodów, liny niemetalowe, nosidła do transportu ładunków
niemetalowe, plandeki, szelki do transportu ładunków niemetalowe,
taśmy do związywania niemetalowe, 35 sprzedaż hurtowa, detaliczna, internetowa artykułów metalowych, gumowych, z tworzywa
sztucznego, chemicznych, motoryzacyjnych, budowlanych, przemysłowych, grzewczych, oświetleniowych, chłodzących, sanitarnych,
dekoratorskich, piśmiennych, malarskich, papierowych, wzornictwa
przemysłowego, naukowych, żeglarskich, geodezyjnych, fotograficznych, kinematograficznych, optycznych, wagowych, pomiarowych,
sygnalizacyjnych, kontrolnych, do ratowania życia, BHP, do celów dydaktycznych, elektrycznych, transformujących, akumulatorowych,
kontrolująco-sterujących, maszyn i obrabiarek, narzędzi i elektronarzędzi, urządzeń do gaszenia ognia, części i akcesoriów do wymienionych artykułów, usługi w zakresie obsługi reklamacji, administracja
w zakresie umów o naprawę i serwisowanie, usługi Call-Center, mianowicie przetwarzanie zleceń i przetwarzanie reklamacji i zapytań
ofertowych, udostępnienie i prowadzenie hotline serwisowej dla
użytkowników Internetu, telefonów komórkowych lub innych urządzeń mobilnych, mianowicie doradztwo odnośnie produktów (reklama) i/lub przyjmowanie zamówień, fakturowanie i obsługa reklamacji (handel elektroniczny) przez hotline serwisową, usługi związane
z długoterminowym planowaniem i budowaniem zarządzania relacjami za pomocą programów motywacyjnych i/lub lojalnościowych,
zarządzanie planami lojalnościowymi, planami zachęt dla klientów
oraz planami promocyjnymi, informacja online dotycząca marketingu, programów lojalnościowych, bonusowych, zniżek, bonów, kart,
czeków, kodów, kuponów, nośników umożliwiających doładowanie
wartościowe, promocja sprzedaży, organizowanie dystrybucji bonów towarowych, wartościowych, podarunkowych, czeków wartościowych, czeków podarunkowych, kart podarunkowych, kart wartościowych, zniżek, kuponów, kodów, nośników umożliwiających
doładowanie wartościowe za pośrednictwem telefonów komórkowych, innych urządzeń mobilnych, jak i poprzez Internet, organizowanie gier, konkursów i loterii oraz imprez rozrywkowych o podłożu
reklamowym, usługi marketingowe, usługi marketingu szeptanego
i rekomendacyjnego, marketing za pośrednictwem telefonów komórkowych, innych urządzeń mobilnych, Internetu, interaktywna
witryna internetowa online do umieszczania ofert, promowania,
sprzedaży i odsprzedaży przedmiotów przez globalną sieć komputerową, dostarczanie interaktywnego panelu informacyjnego w postaci platformy informatycznej do dystrybucji, promocji, sprzedaży, odsprzedaży rzeczy poprzez sieć elektroniczną, organizowanie
i zarządzanie działalnością gospodarczą, pozyskiwanie informacji
o działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie organizacji, zarządzania i promocji, usługi produkcji audycji i filmów reklamowych dla
radia, telewizji, filmu, Internetu, usługi agencji reklamowych, usługi
reklamy, usługi reklamy za pośrednictwem sieci komputerowej, usługi agencji public relations, wynajem czasu i miejsca reklamowego
we wszystkich środkach masowego przekazu, organizacja i obsługa
targów, aukcji, licytacji oraz wystaw w celach gospodarczych i/lub
reklamowych, administrowanie działalnością gospodarczą w zakresie franchisingu, doradztwo w zakresie działalności gospodarczej do-
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tyczące franchisingu, wypożyczanie urządzeń i wyposażenia biurowego
lub
handlowego,
usługi
zarządzania
zbiorami
informatycznymi-bazami danych, komputerowe zarządzanie plikami, obróbka danych komputerowych, systematyzacja informacji prowadzona w komputerowych bazach danych, reklama towarów-ukazanie zalet towaru celem ich zakupu, prowadzenie kampanii
reklamowych, dystrybucja próbek towarów i materiałów w celach
reklamowych, publikowanie i wydawanie katalogów targowych, plakatów, prospektów, materiałów promocyjnych i reklamowych, informacja handlowa, usługowa, usługi tłumaczenia, zarządzanie sprzedażą przez Internet, prenumerata gazety, obróbka tekstów, usługi
przeglądu prasy, przeprowadzanie sondaży, badania i analiza rynku,
usługi w zakresie analizy kosztów, sporządzanie statystyk badania
opinii publicznej, także na podstawie ankiet wypełnianych online,
przetwarzanie danych, 37 instalacja, naprawa, konserwacja, serwisowanie i przeprowadzanie przeglądu narzędzi ręcznych, elektronarzędzi, maszyn, artykułów i sprzętu gospodarstwa domowego, sprzętu
RTV, urządzeń elektrycznych i elektronicznych, pneumatycznych,
urządzeń fotograficznych i optycznych, urządzeń do odtwarzania,
transmisji i/lub reprodukcji dźwięku i/lub obrazu, nośników danych,
komputerów i sprzętu przetwarzającego dane, komputerowych
urządzeń peryferyjnych, maszyn i urządzeń biurowych, urządzeń
do oświetlania, ogrzewania, wytwarzania pary, gotowania, chłodzenia, suszenia, wentylacji, klimatyzacji, również w ramach serwisu
gwarancyjnego i pogwarancyjnego, usługi budowlane, budowa, instalacja sieci internetowych, telekomunikacyjnych, usługi doradztwa
budowlanego, instalacja, konserwacja i naprawa maszyn, urządzeń,
urządzeń klimatyzacyjnych, systemów elektronicznych lub klimatyzacyjnych, usługi w zakresie budowy, instalowania pawilonów, stoisk,
sklepów i boksów targowych, handlowych i reklamowych, 38 prowadzenie serwerów i portali internetowych, umożliwianie dostępu
do krajowych i międzynarodowych serwerów i portali internetowych, usługi dostarczania informacji on-line z komputerowych baz
danych, umożliwianie dostępu do stron WWW, organizacja i przekazywanie serwisów internetowych WWW, umożliwianie wielu użytkownikom dostępu do zbiorów informacji za pośrednictwem globalnej sieci informacyjnej, środkami elektronicznymi, dostarczanie
publikacji elektronicznych on-line nie ściągalnych, usługi związane
z interaktywną platformą do wymiany informacji, zwłaszcza informacje kontaktowe różnego rodzaju (usługi telekomunikacyjne), zbieranie, zestawianie, udostępnianie, przesyłanie i dostarczanie wiadomości i informacji, w szczególności do baz danych dostępnych publicznie,
do sieci przesyłu danych, takich jak Internet lub na zapotrzebowanie
per faxpolling, usługi agencji informacyjnej, mediowej i prasowej,
usługi związane z komunikacją świadczone poprzez Internet, usługi
w zakresie realizowania transmisji multimedialnych, usługi przekazywania informacji za pośrednictwem sieci telefonicznych, Internetu,
usługi przekazywania głosu i obrazu w systemie przekazu fonicznego i cyfrowego, elektroniczne przesyłanie kart, listów, mail’i i wiadomości, instrukcji, wiadomości, poczty, dokumentów, informacji, obrazu, news, 42 obsługa elektronicznej i internetowej platformy obsługi
handlu elektronicznego, reklamacji narzędzi ręcznych, elektronarzędzi, sprzętu AGD, maszyn, artykułów i sprzętu gospodarstwa domowego, sprzętu RTV, urządzeń elektrycznych i elektronicznych, urządzeń fotograficznych i optycznych, urządzeń do odtwarzania,
transmisji i/lub reprodukcji dźwięku i/lub obrazu, nośników danych,
komputerów i sprzętu przetwarzającego dane, komputerowych
urządzeń peryferyjnych, maszyn i urządzeń biurowych, urządzeń
do oświetlania, ogrzewania, wytwarzania pary, gotowania, chłodzenia, suszenia, wentylacji, klimatyzacji, obsługa interaktywnej witryny
internetowej online do umieszczania ofert, promowania, sprzedaży
i odsprzedaży przedmiotów przez globalną sieć komputerową, obsługa interaktywnej witryny internetowej online dotyczącej marketingu za pośrednictwem telefonów komórkowych, innych urządzeń
mobilnych, Internetu, usługi administratora baz danych, także monitorowanie, zestrajanie i sprawdzanie zasobów danych dla mailingu
masowego, opracowywanie projektów technicznych, badania techniczne, ekspertyzy inżynieryjne, testowanie materiałów, kontrola jakości, prace badawczo-rozwojowe w zakresie elektronarzędzi i narzędzi, badania naukowe i techniczne oraz ich projektowanie,
projektowanie, rozwój, powielanie i instalacje komputerowego, telekomunikacyjnego, teleinformatycznego sprzętu, urządzeń, systemów i oprogramowania, prace badawczo-rozwojowe dla osób trzecich, opracowywanie projektów technicznych, zarządzanie zbiorami
informatycznymi oraz serwisami internetowymi, projektowanie
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i opracowywanie portali internetowych, administrowanie portalami
internetowymi, prowadzenie serwerów, tworzenie, utrzymywanie,
projektowanie i redagowanie serwisów internetowych WWW, obsługa forum dyskusyjnego, wzornictwo i rozwój produktów multimedialnych, multimedialnego software, usługi artystów grafików, plastyków, usługi graficzne, projektowanie opakowań, wzornictwo
przemysłowe, wzornictwo i rozwój produktów, produktów multimedialnych, multimedialnego software, usługi programistyczne.

(111) 334583
(220) 2019 12 02
(151) 2020 10 14
(441) 2020 03 23
(732) BRZOZOWSKA ALINA AMANU, Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) STREET LEGEND
(540)

(210) 507497

(540)

(591) czerwony, szary
(531) 03.06.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 42 oprogramowanie projektów technicznych, oprogramowanie jako usługa, projektowanie budowlane, usługi w zakresie
projektowania wystroju wnętrz domowych, usługi w zakresie ilustrowania (projektowanie), usługi w zakresie projektowania wnętrz oraz
usługi informacyjne i doradcze w tym zakresie, wspomagane komputerowo usługi projektowe związane z architekturą.
(111) 334588
(220) 2019 12 03
(151) 2020 10 13
(441) 2020 01 20
(732) TIME SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) M jak mama
(540)

(591) biały, czarny, fioletowy, ciemnoróżowy, szary, beżowy,
ciemnofioletowy, jasnoszary, granatowy, ciemnoniebieski
(531) 29.01.15, 26.13.25, 27.05.01, 03.05.19
(510), (511) 25 bluzy z kapturem, kurtki z kapturem chroniące przed
zimnem i wiatrem.
(111) 334584
(220) 2019 12 03
(210) 507512
(151) 2020 10 14
(441) 2020 02 10
(732) BNP PARIBAS BANK POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Moja Karta Premium w Banku BNP Paribas
(510), (511) 16 druki, 35 reklama, 36 działalność finansowa, bankowość.
(111) 334585
(220) 2019 12 03
(210) 507537
(151) 2020 10 14
(441) 2020 02 10
(732) BNP PARIBAS BANK POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Moja Lokata Premium w Banku BNP Paribas
(510), (511) 16 druki, 35 reklama, 36 działalność finansowa, bankowość.
(111) 334586
(220) 2019 12 03
(210) 507540
(151) 2020 10 14
(441) 2020 02 10
(732) BNP PARIBAS BANK POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Moja Lokata Premium na Start w Banku BNP Paribas
(510), (511) 16 druki, 35 reklama, 36 działalność finansowa, bankowość.
(111) 334587
(220) 2019 12 03
(151) 2020 10 13
(441) 2020 01 20
(732) TIME SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Smyki DESIGN

(210) 507568

(210) 507569

(591) różowy, czarny, biały
(531) 26.01.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 16 broszury, czasopisma, periodyki, formularze, druki,
blankiety, fotografie, gazety, kalendarze, katalogi, książki, krzyżówki, książeczki z krzyżówkami, rebusami i szaradami, materiały drukowane, materiały piśmienne, podręczniki, publikacje drukowane,
reprodukcje graficzne, 35 usługi w zakresie badania opinii publicznej, usługi przeprowadzania sondaży i zbierania opinii na rzecz osób
trzecich, promocja sprzedaży dla osób trzecich, badania w dziedzinie działalności gospodarczej, badania rynku, badania czytelnictwa,
badania czytelnictwa prasy i magazynów ukazujących się w wersji
papierowej i elektronicznej, badania czytelnictwa w oparciu o alternatywny model planowania magazynów i monitoringu sposobów
konsumpcji magazynów, głównie w zakresie korzystania z tych magazynów i ich czytania, usługi w zakresie wynajmowania powierzchni
na cele reklamowe (bannery, billboardy), w tym w formie elektronicznej w Internecie, oferowanie części powierzchni reklamowej w magazynach w oparciu o alternatywny model badania czytelnictwa,
konstrukcja i analiza wskaźników czytelniczych, ocena efektywności
formatów reklamowych, usługi w zakresie dokonywania pomiarów
zasięgu prasy, opracowywanie standardów w zakresie zasięgu magazynów, usługi urealniania wskaźników zasięgowych w powiązaniu
ze sprzedażą magazynów, przegląd zwyczajów czytelniczych w powiązaniu z konstrukcją wskaźników, dokonywanie i wprowadzanie
na rynek wiarygodnego pomiaru zasięgu magazynów i reklamy,
planowanie i rozliczanie kampanii prasowych, opracowywanie rankingów dzienników, magazynów i czasopism, sporządzanie profilów
czytelniczych, usługi w zakresie planowania kampanii reklamowych
w prasie oraz opracowywanie strategii rozwoju pism i magazynów,
opracowywanie i wdrażanie zmian w metodologii prowadzonych
badań, badania preferencji konsumenckich, opracowywanie schematów badawczych pod kątem czytelnictwa różnych rodzajów
publikacji: ogólnopolskich, regionalnych, lokalnych oraz różnych
periodyczności, doradztwo w zakresie organizowania, kierowania
i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo specjalistyczne
w sprawach działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, ekspertyzy w zakresie działalności
gospodarczej, profesjonalne zarządzanie działalnością artystyczną,
badania marketingowe, zdobywanie informacji o działalności gospodarczej w zakresie marketingu i reklamy, pomoc w prowadzeniu i zarządzaniu działalnością gospodarczą, sortowanie danych w bazach
komputerowych, usługi agencji reklamowych, dystrybucja materiałów reklamowych w postaci próbek, druków, prospektów, broszur,
gadżetów reklamowych, bookletów, ogłoszenia prasowe, publikowanie tekstów sponsorowanych, usługi modeli/modelek do celów
reklamowych i promowania sprzedaży, marketing, uaktualnianie ma-
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teriałów reklamowych, usługi w zakresie rozpowszechnienia ogłoszeń reklamowych, rozlepianie plakatów reklamowych, organizowanie wystaw w celach handlowych lub reklamowych, pokazy towarów,
usługi w zakresie prenumeraty czasopism dla osób trzecich, publikowanie tekstów reklamowych, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, usługi reklamowe i usługi informacyjne dotyczące reklamy,
usługi w zakresie przygotowywania reklam za pośrednictwem sieci
komputerowej, organizowanie targów handlowych i reklamowych,
usługi w zakresie opracowywania edycji tekstów, usługi przeglądu
prasy, tworzenie tekstów reklamowych i sponsorowanych, usługi
produkcji programów/audycji i filmów reklamowych dla telewizji, radia, sieci globalnej Internet, reklama wideo-tekstowa i teletekstowa,
pośrednictwo w umowach reklamowych dla osób trzecich, systematyzacja i aktualizacja danych w komputerowych bazach danych, 38
usługi agencji informacyjnych w zakresie zbierania i rozpowszechniania informacji, usługi agencji prasowych, przesyłanie informacji
drogą elektroniczną i za pośrednictwem sieci telefonii komórkowej,
w tym w formie komunikatów SMS-owych, usługi w zakresie przekazu wydawnictw prasowych za pośrednictwem sieci komputerowych
i telekomunikacyjnych oraz łączy satelitarnych i sieci światłowodów,
usługi przekazu telewizyjnego z możliwością wyboru programu,
usługi zapewniające dostęp do stron internetowych za pośrednictwem przekazu telewizyjnego, w tym zapewnianie dostępu do zasobów archiwalnych telewizji, usługi e-mail, zapewnianie dostępu
do baz danych w sieciach komputerowych, transmisja, transmisja treści cyfrowych w sieciach danych, telekomunikacja za pośrednictwem
platform i portali w Internecie, udostępnianie kanałów telekomunikacyjnych dla usług telezakupowych i rynków elektronicznych, elektroniczna wymiana wiadomości za pośrednictwem czatów i forów
internetowych, przekazywanie wiadomości różnego rodzaju na adresy internetowe, 41 szkolenie dla rodziców w zakresie umiejętności
rodzicielskich, treningi zdrowotne i treningi fitness, porady w zakresie edukacji i kształcenia, produkcja filmów, fotoreportaże, informacja o imprezach rozrywkowych i rekreacji, usługi klubowe w zakresie
rozrywki i nauczania, organizowanie i obsługa konferencji, kongresów, organizowanie konkursów edukacyjnych lub rozrywkowych,
organizowanie konkursów tematycznych, organizowanie konkursów
piękności, organizowanie i prowadzenie pracowni specjalistycznych
w zakresie szkoleń, organizowanie i prowadzenie seminariów, sympozjów i zjazdów, organizowanie rozrywkowych widowisk telewizyjnych, organizowanie programów/audycji z udziałem interaktywnym
widzów/słuchaczy, rozrywka, w szczególności rozrywka radiowa
i telewizyjna oraz rozrywka za pośrednictwem Internetu, rozrywka
w postaci udostępniania treści cyfrowych za pośrednictwem sieci
danych, w szczególności pobierania treści cyfrowych, strumieniowej transmisji cyfrowej, wideo na żądanie, gier w Internecie, porady i informacje na temat rozrywki, w tym w Internecie, produkcja
filmowa, inna niż produkcja filmów reklamowych, produkcja filmów
telewizyjnych, produkcja filmów wideo, publikowanie książek, gazet,
czasopism i periodyków, publikowanie tekstów innych niż reklamowe, publikacja elektroniczna on-line książek i periodyków, pokazy
w ramach kształcenia praktycznego, usługi w zakresie publikowania
wydawnictw podręcznych i małej poligrafii komputerowej, montaż
taśm wideo, montaż programów radiowych i telewizyjnych, nagrywanie filmów na taśmach wideo, obsługa publikacji elektronicznych
on-line nieprzesyłalnych, organizowanie wystaw z dziedziny kultury
i edukacji, organizowanie imprez rozrywkowych, konkursów i plebiscytów, organizowanie imprez połączonych z wręczaniem nagród i wyróżnień, produkcja programów rozrywkowych radiowych
i telewizyjnych, przygotowywanie materiałów do programów telewizyjnych o charakterze reklamowym, rozrywkowym, w tym organizowanie telekonkursów, telekrzyżówek, quizów, usługi reporterskie, usługi w zakresie wykonywania mikrofilmów, usługi w zakresie
wykonywania zdjęć, komputerowe przygotowywanie materiałów
do publikacji, organizowanie akcji społecznych organizowanie akcji
społecznych i prospołecznych obejmujących w szczególności: akcje
informacyjne w zakresie krwiodawstwa i dawstwa szpiku kostnego,
akcje prozdrowotne w kierunku rzucenia palenia, akcje w ramach
programu profilaktyki i rozpowszechniania postaw prozdrowotnych,
akcje społeczne i prospołeczne obejmujące zbiórkę darów dla potrzebujących ludzi i zwierząt oraz dla stowarzyszeń i organizacji niosących pomoc potrzebującym, w tym świąteczne zbiórki żywności.
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(111) 334589
(220) 2019 12 02
(210) 507570
(151) 2020 10 09
(441) 2020 02 10
(732) TYLKA PIOTR DREWNIANE TECHNOLOGIE BUDOWLANE,
Toruń (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DETEB DREWNIANE TECHNOLOGIE BUDOWLANE
(540)

(591) brązowy, biały
(531) 29.01.07, 27.05.01, 26.04.07, 26.11.02, 26.01.06
(510), (511) 37 usługi budowlane; budowa części budynków; budowanie nieruchomości; budownictwo; usługi konstrukcyjne; naprawy budynków; usługi doradcze dotyczące przebudowy budynków;
usługi doradcze dotyczące remontów budynków; usługi doradcze
dotyczące renowacji nieruchomości; usługi doradcze i informacyjne
dotyczące budownictwa; usługi odnawiania mieszkań; usługi w zakresie remontów budynków; wznoszenie budynków i innych konstrukcji; instalowanie gotowych elementów konstrukcyjnych, wznoszenie konstrukcji drewnianych, ciesielstwo, usługi dekarskie.
(111) 334590
(220) 2019 12 03
(151) 2020 10 13
(441) 2020 01 20
(732) TIME SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) JESTEM TWOIM STARYM
(540)

(210) 507572

(591) czarny, biały, czerwony, fioletowy, niebieski
(531) 02.01.16, 18.01.19, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 35 reklama, rozpowszechnianie materiałów reklamowych a mianowicie ulotek, prospektów, druków, próbek, reklama
billboardowa, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, uaktualnianie materiału reklamowego, tworzenie tekstów reklamowych i sponsorowanych, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, wynajmowanie nośników
reklamowych, reklamy korespondencyjne, przygotowywanie reklamy prasowej, reklamy radiowe, reklamy telewizyjne, marketing, produkcja filmów reklamowych, marketing internetowy, marketing w Internecie, publikowanie tekstów sponsorowanych, 38 podcasting,
transmisje audycji telewizyjnych, usługi wideokonferencji, transmisja
filmów wideo, emisja treści wideo, 41 produkcja filmów innych niż reklamowych, produkcja filmów na taśmach wideo, udostępnianie filmów on-line, studia filmowe, produkcja filmów, montaż taśm wideo,
montaż materiałów wideo, nagrywanie filmów na taśmach wideo,
usługi studia nagrań, produkcja filmów na taśmach wideo, tworzenie [opracowywanie] podcastów, tworzenie [opracowywanie] treści
edukacyjnych do podcastów, organizowanie konkursów, organizowanie wystaw edukacyjnych, organizowanie seminariów edukacyjnych, organizowanie konferencji edukacyjnych, organizowanie ceremonii rozdania nagród, organizowanie i prowadzenie seminariów,
organizowanie i prowadzenie wykładów.
(111) 334591
(220) 2019 12 03
(151) 2020 10 13
(441) 2020 01 20
(732) MYSZKIER PIOTR DROMAKS, Bydgoszcz (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DROMAKS

(210) 507574

230

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO	Nr 6/2021

(540)

(531) 06.07.01, 27.05.01
(510), (511) 37 usługi z zakresu budowy i remontu dróg, podkładów
pod drogi, poboczy, chodników, placów, ścieżek rowerowych, terenów rekreacyjnych, asfaltowanie, odśnieżanie, układanie nawierzchni drogowych, zamiatanie i oczyszczanie dróg, wynajem sprzętu
do oczyszczania dróg.
(111) 334592
(220) 2019 12 03
(210) 507576
(151) 2020 10 13
(441) 2020 01 20
(732) MYSZKIER PIOTR DROMAKS, Bydgoszcz (PL)
(540) (znak słowny)
(540) DROMAKS
(510), (511) 37 usługi z zakresu budowy i remontu dróg, podkładów
pod drogi, poboczy, chodników, placów, ścieżek rowerowych, terenów rekreacyjnych, asfaltowanie, odśnieżanie, układanie nawierzchni drogowych, zamiatanie i oczyszczanie dróg, wynajem sprzętu
do oczyszczania dróg.
(111) 334593
(220) 2019 12 03
(210) 507577
(151) 2020 10 09
(441) 2020 02 10
(732) SAVICKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Zielona Góra (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Dream
(510), (511) 14 amulety [biżuteria], artykuły ozdobne [ozdóbki lub biżuteria] do użytku osobistego, artykuły zegarmistrzowskie, biżuteria,
biżuteria będąca wyrobami z kamieni szlachetnych, biżuteria będąca
wyrobami z metali szlachetnych, biżuteria damska, biżuteria diamentowa, biżuteria dla dzieci, biżuteria fantazyjna, biżuteria i wyroby jubilerskie, biżuteria platynowa, biżuteria szlachetna, biżuteria sztuczna,
biżuteria z diamentami, biżuteria wytworzona z metali szlachetnych,
biżuteria z kamieniami szlachetnymi, biżuteria z kości słoniowej,
biżuteria z kryształu, biżuteria z metali nieszlachetnych, biżuteria
z tworzyw sztucznych, biżuteria ze srebra wysokiej próby, biżuteria
ze stopów cyny z ołowiem, biżuteria ze złota, biżuteria ze złotem, bransoletki [biżuteria], bransoletki identyfikacyjne [biżuteria], bransoletki
pozłacane, bransolety, breloczki do kluczy, broszki [biżuteria], części
i akcesoria do biżuterii, diademy, imitacja biżuterii, kamienie szlachetne, perły, metale szlachetne i ich imitacje, kasetki na biżuterię, kasety
do prezentacji wyrobów jubilerskich, klejnoty, kolczyki, krzyżyki [biżuteria], łańcuszki [biżuteria], łańcuszki jubilerskie, łańcuszki na klejnoty, naszyjniki, nici z metali szlachetnych, obrączki ślubne, nici ze złota
[biżuteria], nici ze srebra (biżuteria), nici z metali szlachetnych [biżuteria], oszlifowane diamenty, ozdoby [biżuteria], ozdoby wykonane
z lub pokryte szlachetnymi i półszlachetnymi metalami lub kamieniami i ich imitacjami, perły [biżuteria], pierścienie (ozdoby), pierścionki,
pierścionki zaręczynowe, sygnety, wisiorki, wpinki do klapy [biżuteria],
wyroby biżuteryjne, wyroby jubilerskie, zapięcia do biżuterii, zapięcia
do naszyjników, zawieszki [biżuteria], zawieszki do bransoletek, zawieszki do breloków do kluczy, zawieszki do naszyjników, zegarki.
(111) 334594
(220) 2019 12 03
(210) 507578
(151) 2020 10 09
(441) 2020 02 10
(732) SAVICKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Zielona Góra (PL)
(540) (znak słowny)
(540) The Light
(510), (511) 14 amulety [biżuteria], artykuły ozdobne [ozdóbki lub
biżuteria] do użytku osobistego, artykuły zegarmistrzowskie, biżuteria, biżuteria będąca wyrobami z kamieni szlachetnych, biżuteria
będąca wyrobami z metali szlachetnych, biżuteria damska, biżuteria
diamentowa, biżuteria dla dzieci, biżuteria fantazyjna, biżuteria i wyroby jubilerskie, biżuteria platynowa, biżuteria szlachetna, biżuteria
sztuczna, biżuteria z diamentami, biżuteria wytworzona z metali
szlachetnych, biżuteria z kamieniami szlachetnymi, biżuteria z kości
słoniowej, biżuteria z kryształu, biżuteria z metali nieszlachetnych,
biżuteria z tworzyw sztucznych, biżuteria ze srebra wysokiej pró-

by, biżuteria ze stopów cyny z ołowiem, biżuteria ze złota, biżuteria
ze złotem, bransoletki [biżuteria], bransoletki identyfikacyjne [biżuteria], bransoletki pozłacane, bransolety, breloczki do kluczy, broszki
[biżuteria], części i akcesoria do biżuterii, diademy, imitacja biżuterii,
kamienie szlachetne, perły, metale szlachetne i ich imitacje, kasetki
na biżuterię, kasety do prezentacji wyrobów jubilerskich, klejnoty,
kolczyki, krzyżyki [biżuteria], łańcuszki [biżuteria], łańcuszki jubilerskie, łańcuszki na klejnoty, naszyjniki, nici z metali szlachetnych,
obrączki ślubne, nici ze złota [biżuteria], nici ze srebra (biżuteria),
nici z metali szlachetnych [biżuteria], oszlifowane diamenty, ozdoby
[biżuteria], ozdoby wykonane z lub pokryte szlachetnymi i półszlachetnymi metalami lub kamieniami i ich imitacjami, perły [biżuteria],
pierścienie (ozdoby), pierścionki, pierścionki zaręczynowe, sygnety,
wisiorki, wpinki do klapy [biżuteria], wyroby biżuteryjne, wyroby jubilerskie, zapięcia do biżuterii, zapięcia do naszyjników, zawieszki [biżuteria], zawieszki do bransoletek, zawieszki do breloków do kluczy,
zawieszki do naszyjników, zegarki.

(111) 334595
(220) 2019 12 03
(210) 507579
(151) 2020 10 09
(441) 2020 02 10
(732) SAVICKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Zielona Góra (PL)
(540) (znak słowny)
(540) This is Love
(510), (511) 14 amulety [biżuteria], artykuły ozdobne [ozdóbki lub
biżuteria] do użytku osobistego, artykuły zegarmistrzowskie, biżuteria, biżuteria będąca wyrobami z kamieni szlachetnych, biżuteria
będąca wyrobami z metali szlachetnych, biżuteria damska, biżuteria
diamentowa, biżuteria dla dzieci, biżuteria fantazyjna, biżuteria i wyroby jubilerskie, biżuteria platynowa, biżuteria szlachetna, biżuteria
sztuczna, biżuteria z diamentami, biżuteria wytworzona z metali
szlachetnych, biżuteria z kamieniami szlachetnymi, biżuteria z kości
słoniowej, biżuteria z kryształu, biżuteria z metali nieszlachetnych,
biżuteria z tworzyw sztucznych, biżuteria ze srebra wysokiej próby, biżuteria ze stopów cyny z ołowiem, biżuteria ze złota, biżuteria
ze złotem, bransoletki [biżuteria], bransoletki identyfikacyjne [biżuteria], bransoletki pozłacane, bransolety, breloczki do kluczy, broszki
[biżuteria], części i akcesoria do biżuterii, diademy, imitacja biżuterii,
kamienie szlachetne, perły, metale szlachetne i ich imitacje, kasetki
na biżuterię, kasety do prezentacji wyrobów jubilerskich, klejnoty,
kolczyki, krzyżyki [biżuteria], łańcuszki [biżuteria], łańcuszki jubilerskie, łańcuszki na klejnoty, naszyjniki, nici z metali szlachetnych,
obrączki ślubne, nici ze złota [biżuteria], nici ze srebra (biżuteria),
nici z metali szlachetnych [biżuteria], oszlifowane diamenty, ozdoby
[biżuteria], ozdoby wykonane z lub pokryte szlachetnymi i półszlachetnymi metalami lub kamieniami i ich imitacjami, perły [biżuteria],
pierścienie (ozdoby), pierścionki, pierścionki zaręczynowe, sygnety,
wisiorki, wpinki do klapy [biżuteria], wyroby biżuteryjne, wyroby jubilerskie, zapięcia do biżuterii, zapięcia do naszyjników, zawieszki [biżuteria], zawieszki do bransoletek, zawieszki do breloków do kluczy,
zawieszki do naszyjników, zegarki.
(111) 334596
(220) 2019 12 03
(151) 2020 10 12
(441) 2020 02 17
(732) DEMKOWICZ JANUSZ DEBIES, Orelec (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Drezyny Rowerowe 108
(540)

(210) 507581

(531) 27.05.01, 27.07.01, 02.01.17, 18.01.11
(510), (511) 12 drezyny, drezyny kolejowe, lądowe pojazdy i środki
transportu, 35 sprzedaż detaliczna lub hurtowa drezyn rowerowych,
39 wynajem drezyn rowerowych.
(111) 334597
(151) 2020 10 09

(220) 2019 12 03
(441) 2020 02 10

(210) 507580
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(732) SAVICKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Zielona Góra (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Fairytale
(510), (511) 14 amulety [biżuteria], artykuły ozdobne [ozdóbki lub
biżuteria] do użytku osobistego, artykuły zegarmistrzowskie, biżuteria, biżuteria będąca wyrobami z kamieni szlachetnych, biżuteria
będąca wyrobami z metali szlachetnych, biżuteria damska, biżuteria
diamentowa, biżuteria dla dzieci, biżuteria fantazyjna, biżuteria i wyroby jubilerskie, biżuteria platynowa, biżuteria szlachetna, biżuteria
sztuczna, biżuteria z diamentami, biżuteria wytworzona z metali
szlachetnych, biżuteria z kamieniami szlachetnymi, biżuteria z kości
słoniowej, biżuteria z kryształu, biżuteria z metali nieszlachetnych,
biżuteria z tworzyw sztucznych, biżuteria ze srebra wysokiej próby, biżuteria ze stopów cyny z ołowiem, biżuteria ze złota, biżuteria
ze złotem, bransoletki [biżuteria], bransoletki identyfikacyjne [biżuteria], bransoletki pozłacane, bransolety, breloczki do kluczy, broszki
[biżuteria], części i akcesoria do biżuterii, diademy, imitacja biżuterii,
kamienie szlachetne, perły, metale szlachetne i ich imitacje, kasetki
na biżuterię, kasety do prezentacji wyrobów jubilerskich, klejnoty,
kolczyki, krzyżyki [biżuteria], łańcuszki [biżuteria], łańcuszki jubilerskie, łańcuszki na klejnoty, naszyjniki, nici z metali szlachetnych,
obrączki ślubne, nici ze złota [biżuteria], nici ze srebra (biżuteria),
nici z metali szlachetnych [biżuteria], oszlifowane diamenty, ozdoby
[biżuteria], ozdoby wykonane z lub pokryte szlachetnymi i półszlachetnymi metalami lub kamieniami i ich imitacjami, perły [biżuteria],
pierścienie (ozdoby), pierścionki, pierścionki zaręczynowe, sygnety,
wisiorki, wpinki do klapy [biżuteria], wyroby biżuteryjne, wyroby jubilerskie, zapięcia do biżuterii, zapięcia do naszyjników, zawieszki [biżuteria], zawieszki do bransoletek, zawieszki do breloków do kluczy,
zawieszki do naszyjników, zegarki.
(111) 334598
(220) 2019 12 03
(210) 507583
(151) 2020 10 12
(441) 2020 02 10
(732) SAVICKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Zielona Góra (PL)
(540) (znak słowny)
(540) The Journey
(510), (511) 14 amulety [biżuteria], artykuły ozdobne [ozdóbki lub
biżuteria] do użytku osobistego, artykuły zegarmistrzowskie, biżuteria, biżuteria będąca wyrobami z kamieni szlachetnych, biżuteria
będąca wyrobami z metali szlachetnych, biżuteria damska, biżuteria
diamentowa, biżuteria dla dzieci, biżuteria fantazyjna, biżuteria i wyroby jubilerskie, biżuteria platynowa, biżuteria szlachetna, biżuteria
sztuczna, biżuteria z diamentami, biżuteria wytworzona z metali
szlachetnych, biżuteria z kamieniami szlachetnymi, biżuteria z kości
słoniowej, biżuteria z kryształu, biżuteria z metali nieszlachetnych,
biżuteria z tworzyw sztucznych, biżuteria ze srebra wysokiej próby, biżuteria ze stopów cyny z ołowiem, biżuteria ze złota, biżuteria
ze złotem, bransoletki [biżuteria], bransoletki identyfikacyjne [biżuteria], bransoletki pozłacane, bransolety, breloczki do kluczy, broszki
[biżuteria], części i akcesoria do biżuterii, diademy, imitacja biżuterii,
kamienie szlachetne, perły, metale szlachetne i ich imitacje, kasetki
na biżuterię, kasety do prezentacji wyrobów jubilerskich, klejnoty,
kolczyki, krzyżyki [biżuteria], łańcuszki [biżuteria], łańcuszki jubilerskie, łańcuszki na klejnoty, naszyjniki, nici z metali szlachetnych,
obrączki ślubne, nici ze złota [biżuteria], nici ze srebra (biżuteria),
nici z metali szlachetnych [biżuteria], oszlifowane diamenty, ozdoby
[biżuteria], ozdoby wykonane z lub pokryte szlachetnymi i półszlachetnymi metalami lub kamieniami i ich imitacjami, perły [biżuteria],
pierścienie (ozdoby), pierścionki, pierścionki zaręczynowe, sygnety,
wisiorki, wpinki do klapy [biżuteria], wyroby biżuteryjne, wyroby jubilerskie, zapięcia do biżuterii, zapięcia do naszyjników, zawieszki [biżuteria], zawieszki do bransoletek, zawieszki do breloków do kluczy,
zawieszki do naszyjników, zegarki.
(111) 334599
(220) 2019 12 03
(210) 507585
(151) 2020 10 13
(441) 2020 01 20
(732)	GRZELAK MICHAŁ PAWEŁ PRZEDSIĘBIORSTWO
OGÓLNOBUDOWLANE SOL-TECH, Elbląg (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Prime Apartments PA
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(540)

(591) szary, niebieski
(531) 25.01.09, 26.01.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 36 agencje nieruchomości, agencje mieszkaniowe, wynajem nieruchomości, timesharing nieruchomości, zarządzanie nieruchomościami, administrowanie nieruchomościami, organizowanie
wynajmu nieruchomości, inwestowanie w nieruchomości, zarządzanie portfelem nieruchomości, usługi nabywania nieruchomości, zarządzanie powiernicze nieruchomościami, zarządzanie inwestycjami
w nieruchomości, usługi doradcze dotyczące nieruchomości, usługi
konsultacyjne dotyczące nieruchomości, ocena i wycena nieruchomości, organizowanie finansowania zakupu nieruchomości, doradztwo
w sprawach finansowych, planowanie inwestycji w nieruchomości,
pomoc w zakupie nieruchomości, udzielanie informacji dotyczących
nieruchomości, biura pośrednictwa handlu nieruchomościami, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, usługi badawcze dotyczące
nabywania nieruchomości, udzielanie informacji dotyczących rynku
nieruchomości, usługi agencji pośrednictwa nieruchomości mieszkaniowych, agencje pośrednictwa w handlu nieruchomościami, usługi
w zakresie odnawiania dzierżawy nieruchomości, dostarczanie nieruchomości na rzecz osób trzecich, nabywanie nieruchomości na rzecz
osób trzecich, usługi w zakresie wyszukiwania nieruchomości mieszkaniowych, pomoc w zakresie nabywania nieruchomości i w zakresie
udziałów finansowych w nieruchomościach, usługi agencji nieruchomości w zakresie wynajmu budynków, doradztwo związane z kredytami hipotecznymi na nieruchomości mieszkaniowe, usługi agencji
w zakresie sprzedaży nieruchomości za prowizję, usługi agencji nieruchomości dotyczące sprzedaży i wynajmu budynków, udzielanie
informacji dotyczących kwestii nieruchomości za pośrednictwem
Internetu, usługi zarządzania majątkiem nieruchomym dotyczące
transakcji w zakresie nieruchomości, usługi wykazów nieruchomości
związanych z wynajmem domów i mieszkań, organizowanie umów
dzierżawy i najmu nieruchomości, 37 usługi remontowe; remont nieruchomości; usługi odnawiania mieszkań, usługi w zakresie remontów budynków, usługi budowlane, 43 usługi hotelowe, rezerwacja
zakwaterowania w hotelach, organizowanie zakwaterowania w hotelach, wycena zakwaterowania w hotelach, udzielanie informacji w zakresie hoteli, udostępnianie miejsc noclegowych w hotelach, świadczenie usług przez hotele i motele, elektroniczne usługi informacyjne
związane z hotelami, rezerwacja hotelowa na rzecz osób trzecich,
zapewnianie zakwaterowania w hotelach i motelach, udostępnianie
informacji online dotyczących rezerwacji hotelowych, usługi rezerwacji hoteli świadczone za pośrednictwem Internetu, usługi agencji
wynajmu mieszkań, zapewnianie zakwaterowania tymczasowego
w domach i mieszkaniach.
(111) 334600
(220) 2019 12 03
(210) 507587
(151) 2020 10 13
(441) 2020 01 20
(732) WÓJCIK CEZARY CENTER FOR LEADERSHIP, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540)	Group Relations Poland (GRP)
(510), (511) 35 doradztwo biznesowe, doradztwo w zakresie efektywności biznesowej, doradztwo dotyczące działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, usługi doradcze w zarządzaniu działalnością
gospodarczą, usługi doradztwa w zakresie działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie organizacji działalności gospodarczej,
doradztwo w zakresie zarządzania biznesem, usługi ekspertów w zakresie efektywności biznesowej, doradztwo w zakresie zarządzania
marketingowego, doradztwo biznesowe w zakresie marketingu
strategicznego, usługi doradztwa w zakresie public relations, prowadzenie badań w dziedzinie public relations, badania biznesowe,
badania dotyczące działalności gospodarczej, badania rynkowe,
badania w zakresie biznesu, ekonomiczne prognozy, statystyczne
zestawienia, 41 doradztwo zawodowe, doradztwo zawodowe (doradztwo edukacyjne lub szkoleniowe), doradztwo zawodowe i coaching [doradztwo szkoleniowe i edukacyjne], doradztwo w zakresie
szkoleń biznesowych, doradztwo szkoleniowe w zakresie zarządzania, coaching w zakresie życia osobistego [life coaching], usługi szko-

232

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO	Nr 6/2021

leniowe lub edukacyjne w dziedzinie life coachingu, 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], wydawanie
czasopism, wydawanie gazet, wydawanie biuletynów, wydawanie
czasopism i książek w postaci elektronicznej, publikowanie książek,
publikowanie on-line elektronicznych książek i czasopism, publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, udostępnianie publikacji elektronicznych, wyższe uczelnie [edukacja].

(111) 334601
(220) 2019 12 03
(210) 507588
(151) 2020 10 13
(441) 2020 01 20
(732) Bayer Aktiengesellschaft, Leverkusen (DE)
(540) (znak słowny)
(540) PARTIX
(510), (511) 1 środki chemiczne stosowane w rolnictwie, ogrodnictwie i leśnictwie, środki chemiczne stosowane w produkcji insektycydów, dodatki chemiczne do insektycydów, rozpuszczalniki stosowane w produkcji insektycydów, środki chemiczne do zastosowania
w insektycydach, 5 preparaty do zwalczania szkodników, fungicydy,
herbicydy.
(111) 334602
(220) 2019 12 03
(210) 507590
(151) 2020 10 13
(441) 2020 01 20
(732) KĘDZIERSKI PRZEMYSŁAW GRZEGORZ VOXO, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) VOXO
(540)

(591) pomarańczowy, szary
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej lub hurtowej świadczone
online w zakresie elektroniki użytkowej, sprzętu RTV, sprzętu komputerowego, akcesoriów komputerowych, artykułów gospodarstwa
domowego, sprzętu fotograficznego, sprzętu medycznego, artykułów szkolnych, zabawek, artykułów papierniczych, mebli ogrodowych, usługi pośrednictwa i doradztwa handlowego w dziedzinie
sprzedaży produktów i świadczenia usług, organizowanie i prowadzenie sprzedaży aukcyjnej, w tym za pośrednictwem sieci komputerowych i Internetu.
(111) 334603
(220) 2019 12 04
(210) 507608
(151) 2020 10 15
(441) 2020 06 08
(732)	NGUYEN LAN ANH LANA NGUYEN, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) lana nguyen
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 25 bluzki, buty, chusty, czapki, koszule, kurtki, odzież
z imitacji skóry, piżamy, podkoszulki, spódnice, sukienki, swetry, szlafroki, t-shirty.
(111) 334604
(220) 2019 12 04
(210) 507610
(151) 2020 10 13
(441) 2020 03 30
(732) OPEN MIND PRODUCTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Jak zostałem GANGSTERem historia prawdziwa

(540)

(591) czerwony, czarny, biały
(531) 27.05.01, 29.01.13, 23.03.10, 23.03.13
(510), (511) 9 filmy kinematograficzne, 41 produkcja filmów i filmów
na taśmach filmowych, prezentacja filmów, montaż, publikacja książek.
(111) 334605
(220) 2019 12 04
(210) 507619
(151) 2020 10 09
(441) 2020 02 03
(732) LABORATORIUM KOSMETYCZNE DR IRENA ERIS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Piaseczno (PL)
(540) (znak słowny)
(540) PSORITAR INTENISVE
(510), (511) 3 kosmetyki, kremy do twarzy i do ciała, emulsje do twarzy i do ciała, płyny do twarzy i do ciała, żele do twarzy i do ciała, pianki do twarzy i do ciała, peelingi do twarzy i do ciała, olejki do twarzy
i do ciała, oliwki i balsamy do skóry, nielecznicze serum do twarzy
i do ciała, środki do mycia i pielęgnacji stóp, mydła, środki do mycia
i kąpieli, środki do mycia i pielęgnacji włosów, szampony, balsamy
do włosów, odżywki do włosów, kremy do włosów, emulsje do włosów, płyny do włosów, żele do włosów, pianki do włosów, kosmetyki
i preparaty kosmetyczne dla dzieci, kosmetyki i preparaty kosmetyczne do stosowania w ciąży, środki perfumeryjne, perfumy, wody toaletowe i kolońskie, olejki eteryczne, dezodoranty osobiste i antyperspiranty, środki do makijażu i demakijażu, fluidy, środki do pielęgnacji
i malowania ust, środki do pielęgnacji i malowania paznokci, środki
do higieny intymnej zawarte w tej klasie, środki do opalania i chroniące przed promieniowaniem ultrafioletowym, środki do samoopalania, preparaty do depilacji, pudry do makijażu, pudry do kąpieli, pudry
higieniczne zawarte w tej klasie, środki do pielęgnacji zębów i jamy
ustnej, artykuły toaletowe zawarte w tej klasie, pianki do golenia,
żele do golenia, balsamy po goleniu, 5 produkty i preparaty lecznicze
do pielęgnacji skóry, kremy do twarzy i do ciała do celów leczniczych,
emulsje do twarzy i do ciała do celów leczniczych, płyny do twarzy
i do ciała do celów leczniczych, żele do twarzy i do ciała do celów
leczniczych, pianki do twarzy i do ciała do celów leczniczych, peelingi
do twarzy i do ciała do celów leczniczych, olejki do twarzy i do ciała do celów leczniczych, oliwki i balsamy lecznicze, serum do twarzy i do ciała do celów leczniczych, produkty lecznicze do stóp, sole
do kąpieli do celów medycznych, preparaty do kąpieli leczniczych,
preparaty medyczne w postaci leczniczych kremów, emulsji, płynów,
żeli, oliwek i balsamów dla skóry alergicznej i wrażliwej, skóry suchej,
skóry trądzikowej, skóry z problemami naczynkowymi, skóry z trądzikiem różowatym, skóry z przebarwieniami, skóry po zabiegach onkologicznych, skóry napromieniowanej po radioterapii, skóry z problemami łuszczycowymi, skóry kobiet w ciąży lub po ciąży, preparaty
lecznicze dla skóry dzieci, preparaty dla skóry atopowej, produkty
lecznicze do skóry głowy, produkty lecznicze do włosów, preparaty
witaminowe, substancje dietetyczne do celów leczniczych, suplementy diety do celów leczniczych, suplementy diety wspomagające
odchudzanie do celów leczniczych, suplementy diety przeznaczone
do polepszania stanu skóry, włosów i paznokci oraz do ich pielęgnacji
do celów leczniczych, herbaty ziołowe do celów leczniczych.
(111) 334606
(220) 2019 12 04
(210) 507631
(151) 2020 10 12
(441) 2020 03 09
(732) WÓJCIK PAWEŁ, Doły (PL)
(540) (znak słowny)
(540)	ETAŻERKA
(510), (511) 30 ciasta, kawa, herbata, kakao i namiastki tych towarów,
kruche ciasto, lody, lody bez mleka, lody mleczne, lody na patyku,
lody owocowe, lody truflowe, lody typu sandwich, lody wielosmakowe, lody włoskie, lody zawierające czekoladę, mieszanki do robienia
pieczywa, mieszanki do sporządzania lodów, mrożone napoje [frappe], napoje sporządzone z czekolady, napoje sporządzone z herba-
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ty, owocowe lody, sorbety, sorbety [lody], wegańskie lody, wyroby
cukiernicze, ciasta, tarty i ciasteczka, wyroby lodowe, wyroby piekarnicze, 43 kawiarnia, kafeterie [bufety], lodziarnie, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, serwowanie żywności i napojów dla gości, serwowanie jedzenia i napojów,
serwowanie żywności i napojów w restauracjach i barach, usługi barowe, usługi kawiarni, usługi zaopatrzenia w żywność i napoje.

(111) 334607
(220) 2019 12 04
(210) 507643
(151) 2020 10 13
(441) 2020 03 02
(732) SZEWCZULAK TOMASZ ALART, Bielsko-Biała (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	ALART
(540)

(531) 27.05.05, 27.05.17, 26.01.01, 26.01.22
(510), (511) 42 analizy systemów komputerowych, badania naukowe,
badania naukowe i technologiczne w dziedzinie klęsk żywiołowych,
badania naukowe i technologiczne związane z mapowaniem patentów,
badania techniczne, badania w dziedzinie mechaniki, badania w zakresie ochrony środowiska naturalnego, doradztwo dotyczące bezpieczeństwa komputerowego, doradztwo w dziedzinie bezpieczeństwa
danych, doradztwo w dziedzinie bezpieczeństwa internetowego,
doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego, doradztwo
w zakresie oszczędności energii, doradztwo w zakresie projektowania
i rozbudowy sprzętu komputerowego, kalibrowanie [pomiary], konwersja danych lub dokumentów na formę elektroniczną, konwersja
programów komputerowych i danych inna niż konwersja fizyczna, medyczne badania naukowe, opracowywanie oprogramowania w ramach
publikacji oprogramowania, opracowywanie projektów technicznych,
pisanie techniczne, prace badawczo-rozwojowe nad nowymi produktami dla osób trzecich, projektowanie graficzne materiałów promocyjnych, projektowanie oprogramowania komputerowego, projektowanie systemów komputerowych, próby kliniczne, stylizacja [wzornictwo
przemysłowe], tworzenie i projektowanie indeksów informacji opartych na stronach internetowych dla osób trzecich [usługi informatyczne], usługi doradcze w dziedzinie technologii, usługi doradcze w dziedzinie technologii komputerowej, usługi graficzne, usługi inżynieryjne,
usługi konsultacyjne w dziedzinie technologii informacyjnej, wynajem
sprzętu do przetwarzania danych, wypożyczanie oprogramowania
komputerowego, wzornictwo przemysłowe, 44 fizjoterapia, manicure, masaż, ośrodki zdrowia, pomoc medyczna, przekłuwanie ciała, salony piękności, usługi analiz medycznych do celów diagnostycznych
i leczniczych świadczone przez laboratoria medyczne, usługi doradcze
w zakresie zdrowia, usługi klinik medycznych, usługi medyczne, usługi
optyczne, usługi sztucznego zapłodnienia, usługi telemedyczne, usługi
zapładniania metodą in vitro, wypożyczanie sprzętu medycznego, 45
doradztwo prawne związane z mapowaniem patentów, doradztwo
w zakresie bezpieczeństwa fizycznego, doradztwo w zakresie własności intelektualnej, dotrzymywanie towarzystwa [opieka osobista],
kontrola bezpieczeństwa bagażu, kontrola fabryk dla celów bezpieczeństwa, licencjonowanie oprogramowania komputerowego [usługi
prawne], licencjonowanie własności intelektualnej, monitorowanie
praw własności intelektualnej do celów doradztwa prawnego, organizowanie spotkań politycznych, organizowanie zgromadzeń religijnych,
pisanie prywatnych listów, prawne administrowanie licencjami, udzielanie licencji [usługi prawne] w ramach publikacji oprogramowania,
usługi prawne związane z negocjacją kontraktów dla osób trzecich,
usługi w zakresie ochrony, zarządzanie prawami autorskimi.
(111) 334608
(220) 2019 12 04
(210) 507644
(151) 2020 10 13
(441) 2020 03 02
(732) SZEWCZULAK TOMASZ ALART, Bielsko-Biała (PL)
(540) (znak graficzny)
(540)
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(540)

(531) 26.01.01, 26.01.22
(510), (511) 42 analizy systemów komputerowych, badania naukowe,
badania naukowe i technologiczne w dziedzinie klęsk żywiołowych,
badania naukowe i technologiczne związane z mapowaniem patentów, badania techniczne, badania w dziedzinie mechaniki, badania
w zakresie ochrony środowiska naturalnego, doradztwo dotyczące
bezpieczeństwa komputerowego, doradztwo w dziedzinie bezpieczeństwa danych, doradztwo w dziedzinie bezpieczeństwa internetowego, doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego,
doradztwo w zakresie oszczędności energii, doradztwo w zakresie
projektowania i rozbudowy sprzętu komputerowego, kalibrowanie
[pomiary], konwersja danych lub dokumentów na formę elektroniczną, konwersja programów komputerowych i danych inna niż konwersja fizyczna, medyczne badania naukowe, opracowywanie oprogramowania w ramach publikacji oprogramowania, opracowywanie
projektów technicznych, pisanie techniczne, prace badawczo-rozwojowe nad nowymi produktami dla osób trzecich, projektowanie graficzne materiałów promocyjnych, projektowanie oprogramowania
komputerowego, projektowanie systemów komputerowych, próby
kliniczne, stylizacja [wzornictwo przemysłowe], tworzenie i projektowanie indeksów informacji opartych na stronach internetowych dla
osób trzecich [usługi informatyczne], usługi doradcze w dziedzinie
technologii, usługi doradcze w dziedzinie technologii komputerowej,
usługi graficzne, usługi inżynieryjne, usługi konsultacyjne w dziedzinie technologii informacyjnej, wynajem sprzętu do przetwarzania
danych, wypożyczanie oprogramowania komputerowego, wzornictwo przemysłowe, 44 fizjoterapia, manicure, masaż, ośrodki zdrowia,
pomoc medyczna, przekłuwanie ciała, salony piękności, usługi analiz
medycznych do celów diagnostycznych i leczniczych świadczone
przez laboratoria medyczne, usługi doradcze w zakresie zdrowia,
usługi klinik medycznych, usługi medyczne, usługi optyczne, usługi
sztucznego zapłodnienia, usługi telemedyczne, usługi zapładniania
metodą in vitro, wypożyczanie sprzętu medycznego, 45 doradztwo
prawne związane z mapowaniem patentów, doradztwo w zakresie
bezpieczeństwa fizycznego, doradztwo w zakresie własności intelektualnej, dotrzymywanie towarzystwa [opieka osobista], kontrola
bezpieczeństwa bagażu, kontrola fabryk dla celów bezpieczeństwa,
licencjonowanie oprogramowania komputerowego [usługi prawne],
licencjonowanie własności intelektualnej, monitorowanie praw własności intelektualnej do celów doradztwa prawnego, organizowanie
spotkań politycznych, organizowanie zgromadzeń religijnych, pisanie prywatnych listów, prawne administrowanie licencjami, udzielanie licencji [usługi prawne] w ramach publikacji oprogramowania,
usługi prawne związane z negocjacją kontraktów dla osób trzecich,
usługi w zakresie ochrony, zarządzanie prawami autorskimi.
(111) 334609
(220) 2019 12 05
(151) 2020 10 09
(441) 2020 03 02
(732) BFP SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PETNER
(540)

(210) 507653

(591) czarny, czerwony, biały
(531) 02.09.01, 03.01.06, 03.01.08, 03.01.24, 03.01.28, 27.05.01, 29.01.13
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(510), (511) 3 kosmetyki dla zwierząt, środki czyszczące i myjące dla
zwierząt, 5 białkowe suplementy dla zwierząt, suplementy diety zawierające białko, suplementy diety dla zwierząt, suplementy mineralne dla zwierząt, suplementy witaminowe dla zwierząt, substancje
pobudzające łaknienie dla zwierząt, mineralne suplementy diety dla
zwierząt, 18 okrycia dla zwierząt, obroże dla zwierząt, torby turystyczne, parasole, kagańce, ubranka dla zwierząt, smycze dla zwierząt, 20
kojce, legowiska, budy, klatki dla zwierząt, 21 klatki dla zwierząt domowych, kuwety dla zwierząt domowych, uruchamiane przez zwierzęta
dozowniki pokarmu dla zwierząt domowych, niemechaniczne poidła
dla zwierząt domowych w postaci przenośnych dystrybutorów wody
i płynów, koryta do picia, czerpaki do karmy dla psów, 28 zabawki dla
zwierząt, drabiny i huśtawki dla zwierząt, 31 karmy i pasze dla zwierząt, napoje dla zwierząt, ściółka dla zwierząt, żwirek dla zwierząt,
substancje odżywcze, odżywki dla zwierząt, produkty na ściółkę dla
zwierząt domowych, piasek aromatyczny dla zwierząt domowych.

(111) 334610
(220) 2019 12 05
(210) 507654
(151) 2020 10 09
(441) 2020 03 02
(732) BFP SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) petner
(510), (511) 3 kosmetyki dla zwierząt, środki czyszczące i myjące dla
zwierząt, 5 białkowe suplementy dla zwierząt, suplementy diety zawierające białko, suplementy diety dla zwierząt, suplementy mineralne dla zwierząt, suplementy witaminowe dla zwierząt, substancje
pobudzające łaknienie dla zwierząt, mineralne suplementy diety dla
zwierząt, 18 okrycia dla zwierząt, obroże dla zwierząt, torby turystyczne, parasole, kagańce, ubranka dla zwierząt, smycze dla zwierząt, 20
kojce, legowiska, budy, klatki dla zwierząt, 21 klatki dla zwierząt domowych, kuwety dla zwierząt domowych, uruchamiane przez zwierzęta
dozowniki pokarmu dla zwierząt domowych, niemechaniczne poidła
dla zwierząt domowych w postaci przenośnych dystrybutorów wody
i płynów, koryta do picia, czerpaki do karmy dla psów, 28 zabawki dla
zwierząt, drabiny i huśtawki dla zwierząt, 31 karmy i pasze dla zwierząt, napoje dla zwierząt, ściółka dla zwierząt, żwirek dla zwierząt,
substancje odżywcze, odżywki dla zwierząt, produkty na ściółkę dla
zwierząt domowych, piasek aromatyczny dla zwierząt domowych.
(111) 334611
(220) 2019 12 05
(210) 507683
(151) 2020 10 12
(441) 2020 03 09
(732) CEMASZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Gliwice (PL)
(540) (znak słowny)
(540) cemasz
(510), (511) 7 bębny [części maszyn], chłodnice do silników, cylindry
do maszyn, cylindry do silników, części hamulcowe, inne niż do pojazdów, czopy [części maszyn], dławnice [części maszyn], drążki będące częściami maszyn, inne niż do automatów do gier, filtry [części
maszyn lub silników], filtry do oczyszczania chłodzącego powietrza,
do silników, gąsienice gumowe będące częścią gąsienic maszyn
budowlanych, gąsienice gumowe będące częścią gąsienic maszyn
górniczych, gąsienice gumowe będące częścią gąsienic maszyn
i urządzeń ładunkowo-rozładunkowych, gąsienice gumowe będące
częścią gąsienic maszyn rolniczych, głowice cylindrów do silników,
kable sterownicze do maszyn i silników, kolektory wydechowe do silników, koparki jednoczerpakowe mechaniczne, korbowody do maszyn, motorów i silników, korby [części maszyn], lemiesze pługów,
łańcuchy do podnośników [części maszyn], łańcuchy napędowe, inne
niż do pojazdów lądowych, łożyska, łożyska [części maszyn], łożyska
do wałów transmisyjnych, łożyska kulkowe, łożyska przeciwcierne
do maszyn, łożyska z automatycznym smarowaniem, maszynowy
mechanizm przekładniowy, maszyny do budowy dróg, maszyny
do robót ziemnych, maszyny rolnicze, mechanizmy sterownicze
do maszyn i silników, obudowy [części maszyn], obudowy łożysk
do maszyn, osie do maszyn, osłony maszyn, paski klinowe do silników, pierścienie o kulistej powierzchni roboczej do łożysk, pierścienie smarujące [części maszyn], pierścienie tłokowe, pompy [części
maszyn lub silników], pompy [maszyny], prowadnice do maszyn,
przeguby uniwersalne [przeguby Cardana], przekładnie do maszyn,
regulatory [części maszyn], regulatory ciśnienia [części maszyn], regulatory prędkości obrotowej do maszyn, silników i silników elektrycznych, rozruszniki silników, skrzynie korbowe do maszyn i silni-

ków, smarownice [części maszyn], sprężyny [części maszyn], sprzęgła
wałów [maszyny], sterowniki hydrauliczne do maszyn i silników,
sterowniki pneumatyczne do silników i maszyn, tłoki do amortyzatorów, tłoki do cylindrów, tłoki do silników, tłumiki do silników,
turbosprężarki, wały korbowe, wały rozrządcze do silników pojazdów, wentylatory do silników, zawory [części maszyn lub silników],
zawory [części maszyn], zawory ciśnieniowe [części maszyn], zawory
klapowe [części maszyn], zbiorniki wyrównawcze [części maszyn],
12 błotniki, drążki skrętne do pojazdów, gąsienicowy układ bieżny
do pojazdów [taśmy gąsienicowe], hamulce do pojazdów, obręcze
do piast kół, obręcze kół pojazdów, osie pojazdów, piasty kół pojazdów, podwozia pojazdów, przekładnie do pojazdów lądowych, przekładnie redukcyjne do pojazdów lądowych, przemienniki momentu
obrotowego do pojazdów lądowych, silniki do pojazdów lądowych,
skrzynie biegów do pojazdów lądowych, sprzęgła do pojazdów lądowych, tarcze hamulcowe do pojazdów, zębate przekładnie do pojazdów lądowych, szyby do pojazdów, szyby przednie pojazdów, 37
budownictwo, budownictwo podwodne, budownictwo portowe,
czyszczenie pojazdów, informacja o naprawach, instalacja narzędzi
na placach budowy, instalacja, konserwacja i naprawa maszyn, konserwacja i naprawy pojazdów silnikowych, konserwacja pojazdów,
konsultacje budowlane, mycie pojazdów, naprawa opon, naprawa
pomp, regeneracja maszyn zużytych lub częściowo zniszczonych,
regeneracja silników zużytych lub częściowo zniszczonych, smarowanie pojazdów, układanie kabli, układanie nawierzchni drogowych,
usługi doradztwa budowlanego, usługi eksploatacji kamieniołomów, usługi hydrauliczne, usługi napraw awarii pojazdów, usługi
stacji obsługi pojazdów [tankowanie i obsługa], wulkanizacja opon
[naprawa], wynajem buldożerów, wynajem koparek, wynajem pomp
do drenażu, wynajem pralek, wynajem sprzętu budowlanego, wynajem sprzętu do oczyszczania dróg, wynajem żurawi, zabezpieczanie
pojazdów przed rdzą, zabezpieczanie przed korozją.

(111) 334612
(220) 2019 12 06
(210) 507748
(151) 2020 10 12
(441) 2020 02 17
(732) URBAN TOMASZ SCORPION EYEWEAR, Ząbki (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Se
(540)

(531) 02.09.04, 27.05.01
(510), (511) 9 przyrządy i urządzenia optyczne, okulary, okulary ochronne, okulary przeciwsłoneczne, okulary korekcyjne, szkła do okularów
optyczne i przeciwsłoneczne, soczewki optyczne, akcesoria do okularów, oprawki do okularów, futerały do okularów, etui na okulary, łańcuszki do okularów, sznurki do okularów, przyrządy i urządzenia optyczne
dla celów badawczych i poznawczych, urządzenia i przyrządy do astronomii, teleskopy, lunety, lunety celownicze do broni palnej, mikroskopy,
szkła powiększające, lasery, filtry optyczne, obiektywy optyczne, futerały na urządzenia optyczne, soczewki optyczne, soczewki antyrefleksyjne, 35 salony optyczne, usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej, w tym
także przez Internet artykułów optycznych, artykułów medycznych
o przeznaczeniu okulistycznym, okularów, szkieł i oprawek do okularów,
soczewek kontaktowych, płynów do soczewek kontaktowych, okularów
przeciwsłonecznych oraz okularów korekcyjnych, dodatków do odzieży, akcesoriów do okularów, biżuterii, sprzętu optycznego, akcesoriów
okulistycznych, oraz sprzętu do diagnozy medycznej w okulistyce dla
gabinetów okulistycznych i zakładów optycznych, reklama za pośrednictwem sieci komputerowych, publikowanie tekstów reklamowych,
rozpowszechnianie ogłoszeń i materiałów reklamowych, badania rynku,
badanie opinii publicznej, usługi w zakresie marketingu i prezentacji,
pokazy towarów i prezentowanie usług w celach handlowych i reklamowych, promocja sprzedaży, publikowanie tekstów reklamowych,
rozpowszechnianie materiałów reklamowych, zarządzanie zbiorami
informatycznymi jako zarządzanie bazami danych, pozyskiwanie oraz
systematyzowanie danych dla komputerowych baz danych, sortowanie
danych w bazach danych, komputerowe zarządzanie plikami.
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(111) 334613
(220) 2019 12 07
(210) 507768
(151) 2020 10 15
(441) 2020 02 24
(732) VORTEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Gdańsk (PL)
(540) (znak słowny)
(540)	HORUS
(510), (511) 9 urządzenia do komunikacji, urządzenia do przetwarzania,
rejestracji, transmisji oraz obróbki dźwięku i/lub obrazu, przetworniki
sygnału analogowo-cyfrowe, aparatura interfejsowa do komputerów,
interfejsy komputerowe, oprogramowanie diagnostyczne i testowe,
oprogramowanie komunikacyjne i sieciowe, oprogramowanie do niezawodności oprogramowania, oprogramowanie do optymalizacji,
oprogramowanie do uniwersalnego interfejsu urządzenia peryferyjnego [UPI], oprogramowanie systemowe i do wspierania systemu,
oprogramowanie sprzętowe, oprogramowanie do wyświetlania wideo,
oprogramowanie do zdalnej diagnostyki, oprogramowanie graficznego
interfejsu użytkownika, oprogramowanie interfejsów, oprogramowanie
komputerowe, które wspomaga komputery w rozmieszczaniu równoległych aplikacji i wykonywaniu równoległych obliczeń, oprogramowanie
pośredniczące do zarządzania funkcjami oprogramowania w urządzeniach elektronicznych, oprogramowanie sterujące serwerem umożliwiającym dostęp do sieci, oprogramowanie systemowe, oprogramowanie użytkowe, do zabezpieczania i kryptografii, programy do sieciowych
systemów operacyjnych, sterowniki urządzeń i oprogramowania wbudowanego w urządzenia, 38 usługi telekomunikacyjne, radiowa łączność mobilna, dostarczanie i wynajem infrastruktury i sprzętu telekomunikacyjnego, udostępnianie urządzeń łącznościowych drogą radiową.
(111) 334614
(220) 2019 12 08
(210) 507775
(151) 2020 10 12
(441) 2020 02 17
(732) DWORNICZEK BARTŁOMIEJ M.D.CARBON, Bielsko-Biała (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MD CARBON
(540)

(591) czarny, szary, srebrny
(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.01.16, 25.07.04, 01.15.05
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej w zakresie części samochodowych, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie części samochodowych,
usługi sprzedaży detalicznej w zakresie akcesoriów samochodowych,
usługi sprzedaży hurtowej w zakresie akcesoriów samochodowych.
(111) 334615
(220) 2019 12 08
(210) 507777
(151) 2020 10 12
(441) 2020 02 17
(732) DWORNICZEK BARTŁOMIEJ M.D.CARBON, Bielsko-Biała (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MDC
(540)

(531) 01.15.05, 25.07.04, 26.01.16, 27.05.01
(510), (511) 6 pierścienie dystansowe, dystansowe podkładki regulacyjne, pierścienie gwintowane, pierścienie metalowe, pierścienie uszczelniające metalowe, metalowe pierścienie gwintowane, metalowe nakrętki,
wkręcane nakrętki metalowe, metalowe nakrętki gwintowane, nakrętki
śrub z metalu, blokujące nakrętki metalowe, śruby metalowe, samogwintujące śruby metalowe, metalowe śruby oczkowe, metalowe śruby mocujące, metalowe łączniki gwintowane, metalowe łączniki do rur, kolanka
metalowe do rur, rury i rurki metalowe, rury i rurki ze stali, złączki rur metalowe, metalowe złączki rurowe, opaski zaciskowe metalowe do łączenia
rur, metalowe opaski zaciskowe do kabli, 7 filtry powietrza do silników
samochodowych, filtry paliwa, filtry do silników, filtry powietrza do silników, filtry oleju do silników, filtry paliwa do silników pojazdów, chłodnice
do pojazdów, mechanizmy sterowania przekładni, 20 opaski spinające
do kabli, opaski zaciskowe niemetalowe do łączenia rur, łączniki gwintowe, niemetalowe, łączniki gwintowe wykonane z tworzyw sztucznych,
nieelektryczne łączniki do kabli z materiałów niemetalowych, zaciski
z tworzyw sztucznych, zaciski zabezpieczające niemetalowe.

(111) 334616
(220) 2019 12 29
(151) 2020 10 13
(441) 2020 03 23
(732) SOL-SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SOL SYSTEM
(540)
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(210) 507780

(591) biały, czarny, pomarańczowy
(531) 29.01.13, 27.05.05, 27.05.17, 26.04.05, 26.04.18
(510), (511) 9 programy komputerowe, komputery i ich części oraz
wyposażenie dodatkowe komputerów, sieci komputerowe, nośniki informacji optyczne, nośniki danych magnetyczne, urządzenia,
aparaty i przyrządy do transformacji, rejestracji i odtwarzania obrazu i dźwięku, serwery wirtualne, 35 usługi w zakresie prowadzenia
sklepów i/lub hurtowni (w tym internetowych) dla towarów jak: urządzenia, aparaty i przyrządy do transformacji, rejestracji i odtwarzania
obrazu i dźwięku, maszyny liczące, maszyny drukujące, aparatura
do przetwarzania informacji, komputery i ich części oraz wyposażenie dodatkowe komputerów, sieci komputerowe, gry komputerowe, programy komputerowe, edycja tekstów, kolumny reklamowe
w Internecie, usługowe wyszukiwanie informacji w komputerach,
rozpowszechnianie ogłoszeń, transkrypcja informacji, zarządzanie
zbiorami informatycznymi, prowadzenie interesów osób trzecich
w zakresie prowadzenia promocji i reklamy ich wyrobów, kojarzenie kontrahentów handlowych, obrót fakturowy i tranzytowy, usługi marketingowe, organizowanie wystaw handlowych-promocja
sprzedaży, usługi agencji eksportowo importowych, prowadzenie
przedstawicielstw handlowych podmiotów zagranicznych w kraju,
pośredniczenie w zawieraniu transakcji handlowych, usługi w zakresie reklam internetowych na zamówienie, usługi badania rynku,
zarządzanie przedsiębiorstwami przemysłowymi, handlowymi, fotokopiowanie, 36 administrowanie i zarządzanie nieruchomościami,
38 usługi telekomunikacyjne, zbieranie i przekazywanie wiadomości, organizowanie systemów transmisyjnych, usługi agencji informacyjnych w zakresie aktualności (wiadomości), świadczenie usług
informacyjnych polegających na dostępie do krajowych i międzynarodowych sieci komputerowo-internetowych, zakładanie i obsługa
domen internetowych, przekazywanie i transmitowanie dźwięku
i obrazu, usługi telefaksowe.
(111) 334617
(220) 2019 12 09
(210) 507802
(151) 2020 10 12
(441) 2020 03 30
(732) SZUBARGA ŁUKASZ, KONIECZNY DOMINIK SZUBIKON
SPÓŁKA CYWILNA, Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CZARNA OWCA
(540)

(531) 03.04.11, 03.04.24, 03.04.25, 27.05.01, 27.05.02, 27.05.03
(510), (511) 41 usługi w zakresie organizacji i obsługi imprez o charakterze edukacyjnym, rozrywkowym, kulturalnym i sportowym,
organizacja imprez muzycznych i tanecznych, prowadzenie i usługi
w zakresie prowadzenia: pubów, dyskotek, klubów koncertowych
i klubów muzycznych, w tym klubów nocnych, usługi w zakresie
organizacji występów muzycznych i artystycznych, usługi związane
z dyskotekami, wypożyczanie sprzętu do dyskotek, usługi rozrywkowe świadczone w dyskotekach, organizacja koncertów muzycznych,
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przedstawień, widowisk i innych wydarzeń muzycznych, usługi w zakresie produkcji muzycznej, usługi w zakresie edukacji muzycznej,
publikacja kalendarzy imprez, planowanie imprez specjalnych, usługi w zakresie rezerwacji miejsc na imprezy rozrywkowe, organizacja
i prowadzenie imprez szkoleniowych, zarządzanie imprezami.

(111) 334618
(220) 2019 12 09
(151) 2020 10 09
(441) 2020 03 09
(732) Krtek a myška s.r.o., Ostrava (CZ)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Taj TAJSKA RESTAURACJA
(540)

(210) 507805
(591) granatowy
(531) 27.05.01, 29.01.04, 18.03.23
(510), (511) 43 zapewnianie żywności i napojów w restauracjach, oferowanie żywności i napojów dla gości w restauracjach, serwowanie
żywności i napojów dla gości w restauracjach, usługi kateringu zewnętrznego.

(531) 03.02.01, 27.05.01, 26.04.09, 26.04.15, 26.04.18, 26.04.16
(510), (511) 43 zapewnianie żywności i napojów w restauracjach, oferowanie żywności i napojów dla gości w restauracjach, serwowanie
żywności i napojów dla gości w restauracjach, usługi cateringu zewnętrznego.
(111) 334619
(220) 2019 12 09
(151) 2020 10 09
(441) 2020 03 09
(732) Krtek a myška s.r.o., Ostrava (CZ)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	GALICJA RESTAURACJA
(540)

(591) żółty, biały, czarny
(531) 25.01.25, 26.04.03, 26.01.05, 26.13.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 43 bary szybkiej obsługi, kafeterie, kawiarnie, restauracje,
usługi barowe.
(111) 334623
(220) 2019 12 09
(151) 2020 10 12
(441) 2020 03 16
(732)	GRUPA CBD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CANNAVITIS
(540)

(210) 507860

(210) 507812

(591) czarny, czerwony, biały, zielony
(531) 05.09.15, 26.11.13, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 43 zapewnianie żywności i napojów w restauracjach, oferowanie żywności i napojów dla gości w restauracjach, serwowanie
żywności i napojów dla gości w restauracjach, usługi kateringu zewnętrznego.
(111) 334621
(220) 2019 12 09
(151) 2020 10 09
(441) 2020 03 16
(732) Krtek a myška s.r.o., Ostrava (CZ)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TAWERNA PEPE VERDE

(111) 334622
(220) 2019 12 09
(210) 507852
(151) 2020 10 09
(441) 2020 02 10
(732)	GALERIA CAFE BARTŁOMIEJ SMOK I SPÓŁKA SPÓŁKA JAWNA,
Częstochowa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SŁODKO GORZKI 20 SG 12 DOM KAWIARNIANO-BAROWY
(540)

(210) 507808

(591) biały, brązowy, ciemnożółty
(531) 27.05.01, 29.01.13, 11.01.05, 26.05.06, 26.05.16
(510), (511) 43 zapewnianie żywności i napojów w restauracjach, oferowanie żywności i napojów dla gości w restauracjach, serwowanie
żywności i napojów dla gości w restauracjach, usługi cateringu zewnętrznego.
(111) 334620
(220) 2019 12 09
(151) 2020 10 12
(441) 2020 03 09
(732) Krtek a myška s.r.o., Ostrava (CZ)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) hot-Spoon TAJSKA
(540)

(540)

(210) 507820

(591) biały, zielony, czarny
(531) 24.17.20, 26.01.10, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 1 naturalne kannabinoidy oraz ich mieszaniny stosowane jako półprodukty do użytku w przemyśle lub produkcji, ekstrakty
roślinne stosowane jako półprodukty do użytku w przemyśle, mieszaniny chemiczne i organiczne do użytku w produkcji żywności
i napojów, substancje, materiały i preparaty chemiczne, przemysłowe organiczne środki chemiczne, półprodukty chemiczne do użytku
w produkcji, półprodukty chemiczne do użytku w przemyśle, 3 produkty kosmetyczne zawierające ekstrakty z konopi, zioła do kąpieli,
roślinne olejki eteryczne, kosmetyki, kosmetyki naturalne, naturalne
olejki eteryczne, naturalne środki perfumeryjne, olejki naturalne
do perfum, olejki naturalne do celów kosmetycznych, naturalne olejki do celów oczyszczających, olejek do kąpieli, zmieszane olejki eteryczne, olejki do masażu, kremy dermatologiczne [inne niż lecznicze],
krem do twarzy, krem do rak, krem do włosów, kremy do ciała, kremy
ujędrniające skórę, kremy do aromaterapii, kremy perfumowane, kosmetyki organiczne, kosmetyki nielecznicze i preparaty toaletowe,
kosmetyki i preparaty kosmetyczne, kosmetyki w formie olejków,
nielecznicze produkty toaletowe, olejki do celów kosmetycznych,
olejki toaletowe, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji ciała, środki
perfumeryjne i zapachowe, środki do higieny jamy ustnej, preparaty
do mycia i pielęgnacji ciała, dezodoranty i antyperspiranty, kosmety-
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ki do makijażu, mydła i żele do mycia, preparaty do pielęgnacji skóry,
oczu i paznokci, preparaty do pielęgnacji włosów, preparaty do kąpieli, olejki do masażu twarzy, olejki do twarzy, 5 ekstrakty i mieszaniny zawierające naturalne kannabinoidy stosowane do celów
leczniczych, konopie do celów medycznych, zioła lecznicze suszone
lub zakonserwowane, zioła do palenia do celów medycznych, zioła
lecznicze, dietetyczna żywność przystosowana do celów medycznych, dietetyczna żywność przystosowana dla niepełnosprawnych,
dietetyczne dodatki do żywności, dietetyczne napary do celów medycznych, dietetyczne napoje przystosowane do celów medycznych,
dietetyczne preparaty żywnościowe przystosowane do celów medycznych, dietetyczne substancje przystosowane do celów medycznych, dodatki dietetyczne do użytku medycznego, mieszanki do picia
będące suplementami diety, mieszanki do picia w proszku z dodatkami odżywczymi, napoje stosowane w lecznictwie, napoje z dodatkami dietetycznymi, preparaty stosowane jako dodatki do żywności dla
ludzi [lecznicze], suplementy dietetyczne i odżywcze, ziołowe dodatki dietetyczne dla osób ze specjalnymi wymaganiami dietetycznymi,
ziołowe suplementy diety dla osób o szczególnych wymaganiach
dietetycznych, ekstrakty ziołowe do celów medycznych, ekstrakty
roślinne do celów farmaceutycznych, wyciągi z roślin leczniczych,
wyciągi z ziół leczniczych, lecznicze wyciągi ziołowe do celów medycznych, olejki lecznicze, farmaceutyki i naturalne środki lecznicze,
29 oleje spożywcze zawierające ekstrakty z konopi, oleje smakowe,
oleje jadalne, oleje do gotowania, mleko z nasion konopi jako substytut mleka, 30 przyprawy i dodatki smakowe, wyroby cukiernicze,
desery, słodycze zawierające ekstrakty z konopi, cukierki, batony,
czekolada, lizaki, guma do żucia, 34 aromaty do tytoniu, artykuły
do użytku z tytoniem, ciekłe roztwory do użytku w e-papierosach,
ciekłe roztwory nikotyny do stosowania w e-papierosach, inhalatory
do stosowania jako alternatywa dla papierosów tytoniowych, kartridże do papierosów elektronicznych, naboje do kartridżów do papierosów elektronicznych, papierosy, papierosy, cygara, cygaretki i inne
gotowe artykuły dla palaczy, papierosy beztytoniowe nie do celów
medycznych, papierosy elektroniczne, papierosy zawierające substytuty tytoniu, nie do celów leczniczych, płyn do papierosów elektronicznych [e-liquid] zawierający glikol propylenowy, płyn do papierosów elektronicznych [e-liquid] zawierający glicerynę roślinną,
płyny do elektronicznych papierosów [e-płyn] zawierające aromaty
w płynie stosowane do napełniania wkładów do elektronicznych papierosów, środki aromatyzujące do tytoniu, inne niż olejki eteryczne,
środki aromatyzujące do stosowania w papierosach elektronicznych,
inne niż olejki eteryczne, waporyzatory osobiste i papierosy elektroniczne oraz aromaty i płyny do nich, waporyzatory do bezdymnych
papierosów, waporyzatory dla palaczy, do stosowania doustnego,
wkłady zawierające chemiczne substancje aromatyczne w płynie
do papierosów elektronicznych, zioła do palenia, 35 usługi sprzedaży
w placówkach handlu detalicznego i hurtowego, w sklepach internetowych oraz w automatach do sprzedaży w zakresie obejmującym:
kosmetyki, produkty lecznicze, suplementy diety, oleje, ekstrakty
z konopi, produkty lecznicze, kosmetyczne oraz spożywcze zawierające ekstrakty z konopi, usługi sprzedaży w placówkach handlu
detalicznego i hurtowego: papierosów elektronicznych, akcesoriów
do papierosów elektronicznych oraz płynów do papierosów elektronicznych, promocja sprzedaży, administrowanie sprzedażą, usługi
wynajmu automatów do sprzedaży, usługi reklamowe w zakresie
produktów farmaceutycznych, usługi handlu hurtowego w zakresie
preparatów farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych oraz
materiałów medycznych, marketing internetowy, zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług,
usługi w zakresie administrowania działalnością gospodarczą w celu
obsługi transakcji sprzedaży dokonywanych za pomocą Internetu,
udostępnianie katalogów [spisów] informacji handlowych online
w Internecie, 36 finansowanie opieki zdrowotnej, organizacja zbiórek charytatywnych, organizowanie funduszy na cele dobroczynne,
udzielanie informacji związanych ze zbieraniem funduszy na cele
dobroczynne, gromadzenie funduszy i sponsorowanie finansowe
leczenia osób potrzebujących pomocy.

(111) 334624
(220) 2019 12 10
(210) 507869
(151) 2020 10 12
(441) 2020 03 23
(732) TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ WZAJEMNYCH TUW,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) tuw TUW „TUW”
(540)

(591) granatowy, biały
(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.04.02, 26.04.18, 26.13.25, 09.03.25
(510), (511) 36 usługi ubezpieczeniowe.
(111) 334625
(220) 2019 12 10
(210) 507873
(151) 2020 10 09
(441) 2020 02 17
(732) RUSZEL JACEK, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) FLASHOUT
(510), (511) 18 torby, bagaż, plecaki, etui na karty[wyroby skórzane],
portfele, aktówki, etui na karty kredytowe, etui na klucze, etykiety
skórzane, kufry bagażowe, parasole, paski skórzane, podróżne torby
na ubrania, pojemniki na wizytówki, torby na zakupy, torba plażowe,
walizki, torebki, walizki z kółkami, zestawy podróżne, kosmetyczki
bez wyposażenia, obroże dla zwierząt, teczki konferencyjne, odzież
dla zwierząt, odzież dla zwierząt domowych, okrycia dla zwierząt,
przywieszki do bagażu, stroje dla zwierząt domowych, 25 odzież,
obuwie, rękawiczki, paski, bandany na szyję, bielizna osobista, czapki
jako nakrycia głowy, dzianina, garnitury, kamizelki, kąpielówki, kombinezony, koszule, koszule z krótkimi rękawami, koszulki z krótkim
rękawem, kurtki, leginsy, nakrycia głowy, okrycia wierzchnie, palta,
krawaty, piżamy, szlafrok, poszetki, pulowery, skarpetki, swetry, szale, szaliki, buty sportowe, kurtki z kapturem chroniące przed zimnem
i wiatrem, maski na oczy do spania, podkoszulki bez rękawów, stroje
przeciwdeszczowe.
(111) 334626
(220) 2014 12 10
(210) 436662
(151) 2020 12 31
(441) 2015 03 30
(732) SKĄPSKI ŁUKASZ, Kraków (PL)
(540) (znak słowny)
(540) STOCZNIA SZCZECIŃSKA
(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty do makijażu, środki kosmetyczne
do pielęgnacji skóry ciała i włosów, antyperspiranty, aromaty i olejki aromatyczne, balsamy, barwniki do celów kosmetycznych, bazy
do perfum kwiatowych, saszetki zapachowe do bielizny, błyszczyki
do ust, preparaty do demakijażu, preparaty do depilacji, dezodoranty
do użytku osobistego, ekstrakty do perfum, esencje eteryczne, olejki
esencjonalne, preparaty do golenia, kadzidła, sole do kąpieli, preparaty kosmetyczne do kąpieli, wody kolońskie, maseczki kosmetyczne, preparaty kosmetyczne do odchudzania, zestawy kosmetyków,
kosmetyki upiększające, kremy kosmetyczne, lakiery do paznokci,
lotiony do celów kosmetycznych, masła do ciała, maski do włosów,
maseczki kosmetyczne, maści do celów kosmetycznych, mgiełki
kosmetyczne, mleczko kosmetyczne, mleczko oczyszczające od celów kosmetycznych, mydełka, mydła, mydła dezodoryzujące, mydła
dezynfekujące, mydła lecznicze, mydła przeciwpotowe, preparaty
kosmetyczne wspomagające odchudzanie, olejki do celów kosmetycznych, olejki do celów perfumeryjnych, olejki toaletowe, odżywki do włosów, płyny do układania włosów, preparaty do układania
włosów, pianki do układania włosów, lakiery do utrwalania fryzury,
preparaty do pielęgnacji paznokci, produkty perfumeryjne, perfumy, preparaty do pielęgnacji jamy ustnej nie do celów leczniczych,
płyny do pielęgnacji włosów, płyny kosmetyczne, płyny po goleniu, pomadki do ust, pomady do celów kosmetycznych, preparaty
do ochrony przeciwsłonecznej, preparaty do opalania, preparaty
kąpielowe do celów higienicznych, preparaty kosmetyczne do rzęs,
tusze do rzęs, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji skóry, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji włosów, preparaty do ochrony przed
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słońcem, serum kosmetyczne, sole kąpielowe, szampony, szminki,
środki do czyszczenia zębów, środki zapachowe odświeżające powietrze, świece zapachowe, produkty toaletowe, wody toaletowe,
wody lawendowe, przybory toaletowe, tusze do rzęs, wazelina kosmetyczna, wyroby perfumeryjne, żele, żele do włosów, żele do masażu, preparaty kosmetyczne do masażu, olejki do masażu, peelingi,
peelingi do masażu, oliwki do masażu, zestawy kosmetyków.

(111) 334627
(220) 2019 10 13
(210) 505539
(151) 2020 10 13
(441) 2020 04 14
(732)	GRUPA INCO SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	AntiCalc EXPRESS SYSTEM
(540)

(540)

(531) 03.09.01, 26.01.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 interaktywne terminale z ekranami dotykowymi, 36
przetwarzanie płatności dokonanych za pomocą kart debetowych,
przetwarzanie płatności dokonanych za pomocą kart kredytowych,
zarządzanie finansowe płatnościami z tytułu refundacji w imieniu
osób trzecich, transfer elektroniczny środków pieniężnych.
(111) 334630
(220) 2019 12 30
(210) 508591
(151) 2020 10 09
(441) 2020 02 24
(732) 2 BG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Brzezie (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) elektroniczna TACA
(540)

(591) czerwony, biały, szary
(531) 29.01.13, 26.01.03, 24.15.01, 27.05.09, 27.05.17, 27.05.11
(510), (511) 3 środki do odkamieniania-odkamieniacze do użytku domowego.
(111) 334628
(220) 2019 12 30
(210) 508541
(151) 2020 10 12
(441) 2020 03 02
(732) ICAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) ICAN Business Insight
(510), (511) 9 audiowizualne urządzenia do celów dydaktycznych,
urządzenia do nagrywania, przesyłania lub odtwarzania dźwięku lub
obrazów, magnetyczne nośniki danych, nagrane dyski, dyski kompaktowe (audio-wideo), dyski kompaktowe (CD-ROM-y), publikacje elektroniczne (moduły ładowalne), wszystkie powyższe z wyłączeniem
oprogramowania do dozymetrii, oprogramowania do oszacowywania dawek napromieniowania i obliczania wewnętrznych dawek
napromieniowania, oprogramowania do identyfikacji dawek gazów
lub promieniowania wdychanych lub pochłoniętych przez osobę, 16
albumy, atlasy, afisze broszury, czasopisma (periodyki), formularze
(blankiety, druki) książki, materiały do nauczania materiały szkoleniowe i instruktażowe, podręczniki, poradniki plakaty, plansze, publikacje, wydawnictwa periodyczne, aperiodyczne i akcydensowe, wkładki
do wydawnictw oraz inne materiały drukowane prezentujące w dowolnym układzie informacje wybrane według dowolnie ustalonych
kryteriów, 41 nauczanie, kształcenie, doradztwo zawodowe (porady
w zakresie edukacji lub kształcenia), nauczanie, instruktaże, komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji, konferencje (organizowanie i obsługa), organizacja i prowadzenie dydaktyki i nauczania-także drogą elektroniczną (e-learning), publikacje elektroniczne
on-line książek i periodyków, publikowanie tekstów (innych niż teksty
reklamowe) teksty (pisanie), inne niż reklamowe teksty (publikowanie,
udostępnianie publikacji elektronicznych on-line, nie do pobierania
z sieci komputerowych, zawodowe (poradnictwo), porady w zakresie
edukacji lub kształcenia, zjazdy (organizowanie i obsługa), wszystkie
wyżej wymienione usługi świadczone w związku z organizowaniem
szkoleń w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem.
(111) 334629
(220) 2019 12 30
(210) 508589
(151) 2020 10 09
(441) 2020 02 24
(732) 2 BG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Brzezie (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ofiaromat

(591) niebieski, biały, czarny
(531) 03.09.01, 26.01.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 interaktywne terminale z ekranami dotykowymi, 36
przetwarzanie płatności dokonanych za pomocą kart debetowych,
przetwarzanie płatności dokonanych za pomocą kart kredytowych,
zarządzanie finansowe płatnościami z tytułu refundacji w imieniu
osób trzecich, transfer elektroniczny środków pieniężnych.
(111) 334631
(220) 2019 12 30
(151) 2020 10 09
(441) 2020 04 06
(732)	NEWFLOW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pruszków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	NEWFLOW
(540)

(210) 508593

(591) niebieski, pomarańczowy
(531) 26.01.03, 26.11.13, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 zarządzanie działalnością gospodarczą w zakresie
projektów budowlanych, 37 budowa i konserwacja rurociągu, budownictwo, izolowanie budynków, konsultacje budowlane, nadzór
budowlany, usługi szczelinowania hydraulicznego, wynajem sprzętu
budowlanego, usługi doradztwa budowlanego, usługi hydrauliczne,
40 usuwanie warstw nawierzchniowych, 42 opracowywanie projektów technicznych, pomiary geodezyjne, projektowanie budowlane,
usługi doradcze w dziedzinie technologii, usługi inżynieryjne.
(111) 334632
(220) 2019 12 31
(151) 2020 10 09
(441) 2020 03 09
(732) Lotte Chilsung Beverage Co., Ltd., Seul (KR)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CHUM CHURUM

(210) 508616
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(540)

(540) merkator
(540)

(531) 27.05.01, 28.03.99
(510), (511) 33 koreański destylowany napój alkoholowy-soju, destylowane ryżowe napoje wysokoalkoholowe, wódka, likiery, wysokoprocentowe napoje alkoholowe, napoje alkoholowe z wyjątkiem
piwa, napoje destylowane, koktajle, dżin, rum, sake, wino.
(111) 334633
(220) 2019 12 31
(210) 508620
(151) 2020 10 09
(441) 2020 03 09
(732) DINO POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Krotoszyn (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	Get Cola
(540)

(591) biały, czerwony, fioletowy
(531) 19.08.07, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 32 napoje bezalkoholowe, napoje w tym napoje gazowane i niegazowane, napoje, zwłaszcza napoje chłodzące, napoje typu
cola, lemoniady, wody mineralne, wody stołowe, wody źródlane, napoje i nektary owocowe, owocowo-warzywne, soki owocowe, soki warzywne, napoje bezalkoholowe, drinki bezalkoholowe, syropy, esencje, koncentraty i inne preparaty do nieprzygotowywania napojów.
(111) 334634
(220) 2019 12 31
(210) 508622
(151) 2020 10 16
(441) 2020 06 08
(732)	GRODZICKA-WÓJCIK ANNA, Wieliczka (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FIVE STARS TEKSTYLIA PIĘCIOGWIAZDKOWEJ JAKOŚCI
(540)

(591) brązowy, żółty, biały
(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.10, 27.05.17, 27.05.24, 26.11.01, 01.01.05
(510), (511) 24 ręczniki tekstylne, tkaniny wełniane, tkaniny do celów
włókienniczych, bielizna pościelowa, kołdry puchowe, kapy na łóżka,
koce, materiały tekstylne, materiały tekstylne nietkane, obrusy, pokrycia mebli, materiały do dekoracji ścian, zasłony w tym z włókien
sztucznych, uchwyty do zasłon, śpiwory, wkłady do śpiworów, materiały obuwnicze, 25 ubrania, nakrycia głowy, obuwie w tym z tekstyliów, 37 pranie, czyszczenie, prasowanie, tkanin, 40 hafciarstwo, krawiectwo, obrębianie tkanin, obróbka wełny, drukowanie szablonów
[wykroje, rysunki], drukowanie na tkaninach, impregnowanie tkanin.
(111) 334635
(220) 2019 12 31
(151) 2020 10 13
(441) 2020 05 11
(732) MERKATOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
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(591) czarny, czerwony
(531) 20.07.01, 26.13.25, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 2 kartridże z tuszem do drukarek i fotokopiarek, tonery
do drukarek i fotokopiarek, tusze drukarskie, 9 ekrany projekcyjne,
kserokopiarki, fotokopiarki, aparaty do nauczania, projektory multimedialne, magnetofony, radiomagnetofony, głośniki, wzmacniacze, słuchawki, aparaty do projekcji przeźroczy, telefaxy, aparaty
telefoniczne, aparaty telefonii komórkowej, odbiorniki audio-video,
odbiorniki radiowe i telewizyjne, odtwarzacze kaset i płyt kompaktowych, komputery, twarde dyski, odtwarzacze plików i dźwięku,
monitory, myszy komputerowe, sprzęt peryferyjny do komputerów, nośniki danych magnetyczne i optyczne, notesy elektroniczne,
plotery, skanery, płyty fonograficzne, urządzenia do przetwarzania
informacji, części zamienne do kserokopiarek, fotokopiarek, 16 materiały biurowe, broszury, fotografie, kalendarze, katalogi, książki,
mapy, obrazy, papier do drukarek i kserokopiarek, powielacze, niszczarki dokumentów do użytku biurowego, prospekty, reprodukcje
graficzne, części zamienne do powielaczy i niszczarek dokumentów
do użytku biurowego, 35 organizowanie targów i wystaw w celach
handlowych lub reklamowych, promocja sprzedaży, zgrupowanie
na rzecz osób trzecich towarów z zakresu sprzętu biurowego, takich
jak: kartridże z tuszem do drukarek i fotokopiarek, tonery do drukarek i fotokopiarek, tusze drukarskie, kserokopiarki, powielacze, niszczarki dokumentów do użytku biurowego, aparaty do nauczania,
komputery, sprzęt peryferyjny do komputerów, części zamienne
do kserokopiarek, powielaczy, niszczarek dokumentów do użytku
biurowego, papier do drukarek i kserokopiarek, pozwalających nabywcy wygodnie oglądać i kupować te towary w sklepach wielkopowierzchniowych i w sklepach internetowych, za pośrednictwem
sieci komputerowych, 37 instalowanie sprzętu techniki biurowej,
naprawy i serwisowanie sprzętu techniki biurowej, 41 nauczanie, organizowanie szkoleń z zakresie obsługi i napraw sprzętu biurowego,
42 programowanie komputerowe, instalowanie oprogramowania
komputerowego, wdrażanie rozwiązań informatycznych poprzez
przystosowanie istniejących rozwiązań i programów informatycznych dla nowych potrzeb, zgodnie z wymaganiami klientów.
(111) 334636
(220) 2020 01 02
(210) 508648
(151) 2020 10 09
(441) 2020 04 06
(732) VERCO SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Pregna Grip
(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) 334637
(220) 2020 01 02
(151) 2020 10 09
(441) 2020 03 09
(732) LIGHT CODE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LIGHT CODE software delivery
(540)

(210) 508650

(210) 508627
(591) biały, czarny, niebieski
(531) 27.01.01, 29.01.13
(510), (511) 42 konwersja programów komputerowych i danych, inna
niż konwersja fizyczna, powielanie programów komputerowych, do-
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starczanie informacji o technologii komputerowej i programowaniu
za pośrednictwem strony internetowej, programowanie komputerów, konwersja danych lub dokumentów na formę elektroniczną,
oprogramowanie jako usługa [SaaS], projektowanie oprogramowania komputerowego, projektowanie systemów komputerowych,
usługi konsultacyjne w dziedzinie technologii informacyjnej, wypożyczanie oprogramowania komputerowego, instalacje oprogramowania komputerowego, analizy systemów komputerowych, obsługa
techniczna baz danych dostępnych przez Internet, administrowanie
sieciowymi stronami komputerowymi.

(111) 334638
(220) 2020 01 02
(210) 508651
(151) 2020 10 12
(441) 2020 03 23
(732)	GROSZEWSKI TOMASZ, WASZAK BARTOSZ, GROSZEWSKI
ŁUKASZ HOSTEAM SPÓŁKA CYWILNA, Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	HT HosTeam
(540)

(591) jasnoróżowy, ciemnoróżowy, ciemnofioletowy, różowy,
fioletowy, jasnoniebieski, niebieski, ciemnoniebieski
(531) 01.15.24, 26.01.03, 26.01.13, 26.01.18, 27.05.01, 27.05.08,
27.05.23, 29.01.15
(510), (511) 9 serwery plików, serwery sieciowe, serwery poczty elektronicznej, serwery do hostingu www, serwery w chmurze, serwery
komputerowych baz danych, 35 usługi reklamowe, pozyskiwanie
danych do komputerowych baz danych, zarządzanie bazami danych, skomputeryzowane zarządzanie bazami danych, zarządzanie
komputerowymi bazami danych, kompilacja komputerowych baz
danych, kompilacja informacji w komputerowych bazach danych,
komputerowe zarządzanie plikami, publikowanie tekstów reklamowych, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, reklama radiowa,
reklama online poprzez komputerowe sieci komunikacyjne, reklama
online za pośrednictwem sieci komputerowej, reklama za pośrednictwem mediów elektronicznych, w szczególności Internetu, reklama
w czasopismach, reklama w czasopismach, broszurach i gazetach,
dystrybucja materiałów reklamowych, promocja, reklama i marketing stron internetowych on-line, systematyzacja danych w komputerowych bazach danych, przetwarzanie, systematyzacja danych
i zarządzanie nimi, powielanie dokumentów, maszynopisanie, 38
udostępnianie komputerowej bazy danych, usługi telekomunikacyjne, usługi transmisji elektronicznej i telekomunikacyjnej, wynajem czasu dostępu do serwera baz danych, poczta elektroniczna,
transmisja danych, wypożyczanie modemów, wypożyczanie komputerowych urządzeń i przyrządów łącznościowych, wypożyczanie
urządzeń telekomunikacyjnych, wypożyczanie sprzętu telekomunikacyjnego, w tym telefonów i urządzeń faksujących, 42 projektowanie stron internetowych, instalowanie programów komputerowych,
odzyskiwanie danych komputerowych, doradztwo dotyczące rozwijania systemów komputerowych, doradztwo w dziedzinie integracji
systemów komputerowych, doradztwo w dziedzinie analizy systemów komputerowych, doradztwo dotyczące bezpieczeństwa komputerowego, doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego, doradztwo w projektowaniu stron internetowych, doradztwo
specjalistyczne dotyczące oprogramowania komputerowego, doradztwo w zakresie projektowania stron internetowych, doradztwo
w zakresie projektowania sprzętu komputerowego, projektowanie
i projektowanie graficzne do tworzenia stron WWW, usługi graficzne,
rozwój sprzętu komputerowego, hosting serwerów, hosting stron internetowych.
(111) 334639
(220) 2020 01 02
(210) 508652
(151) 2020 10 09
(441) 2020 03 09
(732) VERCO SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) PREBIOM
(510), (511) 3 kosmetyki ochronne: kosmetyki do pielęgnacji, preparaty do higieny, 5 preparaty farmaceutyczne, preparaty do celów
medycznych, maści, płyny, żele, emulsje, zawiesiny, aerozole do ce-

lów 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.

(111) 334640
(220) 2020 01 02
(151) 2020 10 09
(441) 2020 03 09
(732) LIGHT CODE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) clever MED
(540)

(210) 508654

(591) biały, niebieski
(531) 26.04.04, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 42 konwersja programów komputerowych i danych, inna
niż konwersja fizyczna, powielanie programów komputerowych, dostarczanie informacji o technologii komputerowej i programowaniu
za pośrednictwem strony internetowej, programowanie komputerów, konwersja danych lub dokumentowy na formę elektroniczną,
oprogramowanie jako usługa [SaaS], programowanie oprogramowania komputerowego, projektowanie systemów komputerowych,
usługi konsultacyjne w dziedzinie technologii informacyjnej, wypożyczanie oprogramowania komputerowego, instalacje oprogramowania komputerowego, analizy systemów komputerowych, obsługa
techniczna baz danych dostępnych przez Internet, administrowanie
sieciowymi stronami komputerowymi.
(111) 334641
(220) 2020 01 03
(210) 508657
(151) 2020 10 09
(441) 2020 03 09
(732) BRZEZIŃSKI MICHAŁ IQSC SOLUTIONS, Gdynia (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) clicktrans
(540)

(591) ciemnoszary, pomarańczowy
(531) 24.15.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 publikacja materiałów reklamowych, reklama za pośrednictwem sieci komputerowych, rozpowszechnianie materiałów
reklamowych, zapewnianie platformy internetowej dla nabywców
i sprzedawców towarów i usług, udostępnianie on-line powierzchni
reklamowej dla osób trzecich, usługi w zakresie ogłoszeń drobnych,
udostępnianie powierzchni on-line na ogłoszenia drobne, usługi
reklamowe i promocyjne, usługi w zakresie porównywania cen, zarządzanie bazami danych, zbieranie danych w celu umieszczania
ich w bazach komputerowych, 38 prowadzenie portalu internetowego związanego z usługami transportowymi, usługi związane z portalami telekomunikacyjnymi, transmisja danych, dźwięków lub obrazów, elektroniczna transmisja danych, łączność poprzez terminale
komputerowe, obsługa internetowych forów dyskusyjnych, poczta
elektroniczna i skrzynki pocztowe, prowadzenie portalu i forum internetowego, przesyłanie informacji, zapewnienie dostępu do baz
danych, umożliwianie wielu użytkownikom dostępu do zbiorów
informacji za pośrednictwem Internetu, dostęp do treści, stron internetowych i portali, usługi telekomunikacyjne świadczone za pośrednictwem platform i portali w Internecie i innych mediach, 39
transport, logistyka transportu, spedycja, wynajem pojazdów, pakowanie i składowanie towarów, transport towarów i przesyłek, usługi
informacyjne związane z transportem, usługi informacyjne związane
z rozkładami jazdy i metodami transportu, 42 projektowanie, instala-
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cja i rozwój oprogramowania komputerowego, opracowywanie baz
danych, tworzenie i zarządzanie witrynami internetowymi na rzecz
osób trzecich, hosting stron internetowych, hosting portali internetowych, hosting komputerowych baz danych, udostępnianie zasobów serwerów sieci komputerowej osobom trzecim.

(111) 334642
(220) 2020 01 03
(151) 2020 10 12
(441) 2020 03 23
(732) SOKÓŁ TOMASZ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) bionic ABUTMENT
(540)

(210) 508658
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we, elementy konstrukcyjne schodów (niemetalowe), kamienie dekoracyjne i płyty do brukowania, sztuczny kamień, systemy ogrodzeniowe, 37 usługi budowlane, usługi budowlane w zakresie układania
kostki brukowej, usługi budowlane w zakresie układania płyt elewacyjnych, usługi budowlane w zakresie układania prefabrykowanych
elementów ściennych z betonu.

(111) 334645
(220) 2020 01 07
(210) 508723
(151) 2020 10 09
(441) 2020 03 09
(732) BROWAR WITNICA SPÓŁKA AKCYJNA, Witnica (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LUBUSKI BROWAR WITNICA S.A. 1848 CELTYK KODEKS
DOBREGO PIWA PRODUKT POLSKI unikatowa receptura PIWO
CIEMNE TRADYCYJNE
(540)

(591) biały, jasnoczerwony, jasnoszary
(531) 27.05.01, 26.11.12, 29.01.13
(510), (511) 10 implanty protetyczne, implanty dentystyczne, protezy dentystyczne, części protez dentystycznych, przyrządy do implantów protetycznych, 40 produkcja protez dentystycznych na zamówienie, 42 projektowanie i opracowywanie protez.
(111) 334643
(220) 2020 01 07
(151) 2020 10 09
(441) 2020 02 17
(732) Unilever N.V., Rotterdam (NL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LUX BOTANICALS
(540)

(210) 508721

(531) 27.05.01, 27.05.05
(510), (511) 3 mydła, detergenty, preparaty do wybielania, środki
czyszczące, produkty perfumeryjne, woda toaletowa, woda po goleniu, woda kolońska, olejki eteryczne, dezodoranty i antyperspiranty, produkty do pielęgnacji skóry głowy i włosów, szampony
i odżywki, farby do włosów, produkty do stylizacji włosów, pasty
do zębów, płyny do płukania jamy ustnej nie do celów medycznych,
preparaty do pielęgnacji jamy ustnej i zębów, preparaty toaletowe
nie do celów medycznych, preparaty do kąpieli i pod prysznic, preparaty do pielęgnacji skóry, oleje, kremy i balsamy do skóry, preparaty
do golenia, preparaty przed i po goleniu, preparaty do depilacji, preparaty do opalania i emulsje chroniące przed promieniowaniem słonecznym, kosmetyki, preparaty do makijażu i demakijażu, wazelina,
preparaty do pielęgnacji ust, talki, bawełniana wata kosmetyczna,
bawełniane pałeczki, kosmetyczne płatki, kosmetyczne chusteczki,
wstępnie nawilżane i nasączane waciki i chusteczki, maski kosmetyczne, maski do twarzy.
(111) 334644
(220) 2020 01 07
(210) 508722
(151) 2020 10 09
(441) 2020 04 06
(732) SEMMELROCK STEIN + DESIGN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kołbiel (PL)
(540) (znak słowny)
(540)	ARENITO
(510), (511) 19 materiały budowlane niemetalowe, materiały brukarskie i ich elementy wykonane z betonu, budowlane (konstrukcje) niemetalowe, konstrukcyjne elementy niemetalowe dla budownictwa,
niemetalowe materiały kompozytowe do brukowania nawierzchni,
niemetalowe elementy budowlane i konstrukcyjne, materiały budowlane betonowe, prefabrykowane materiały budowlane betonowe, kostka brukowa, betonowa kostka brukowa, płyty elewacyjne,
prefabrykowane elementy ścienne z betonu, płyty podłogowe niemetalowe, płyty betonowe, drogowe materiały budowlane niemetalowe, obrzeża i krawężniki niemetalowe, cokoły niemetalowe, kostka
brukowa z fazą, schody niemetalowe, stopnie schodowe niemetalo-

(591) biały, czarny, czerwony, jasnoniebieski, niebieski, szary,
różowy
(531) 01.01.02, 26.01.12, 11.03.01, 27.05.01, 29.01.15, 25.01.15
(510), (511) 32 piwo i produkty piwowarskie.
(111) 334646
(220) 2020 01 07
(210) 508724
(151) 2020 10 09
(441) 2020 03 09
(732) BROWAR WITNICA SPÓŁKA AKCYJNA, Witnica (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LUBUSKIE unikatowa receptura WITNICA WIŚNIOWE PIWO
JASNE NIEPASTERYZOWANE Z SOKIEM WIŚNIOWYM
(540)

(591) biały, czerwony, czarny, szary, ciemnoczerwony, zielony,
żółty, beżowy
(531) 29.01.15, 27.05.01, 05.07.16, 01.01.01, 01.01.02, 26.01.01,
26.01.13, 26.01.21, 26.04.02, 26.04.04, 26.04.07, 26.04.10, 26.04.16
(510), (511) 32 piwo i produkty piwowarskie.
(111) 334647
(220) 2020 01 07
(210) 508725
(151) 2020 10 09
(441) 2020 03 09
(732) BROWAR WITNICA SPÓŁKA AKCYJNA, Witnica (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LUBUSZ BROWAR WITNICA S.A. 1848 Zdobywca Brązowego
Medalu w Konsumenckim Konkursie Piw Chmielaki Krasnostawskie
2019 PRODUKT POLSKI unikatowa receptura PIWO NATURALNE
PASTERYZOWANE
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(540)

(591) biały, czarny, czerwony, jasnozielony, szary, zielony
(531) 05.11.15, 01.01.02, 26.01.03, 26.01.12, 27.05.01, 25.01.15, 29.01.15
(510), (511) 32 piwo i produkty piwowarskie.
(111) 334648
(220) 2020 01 07
(210) 508729
(151) 2020 10 09
(441) 2020 02 17
(732) KOCZOROWSKI JAKUB SZKOŁA PŁYWANIA SWIM&FUN,
Wrocław (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Szkoła Pływania Swim&Fun
(510), (511) 41 nauczanie pływania, prowadzenie zajęć sportowych
i rekreacyjnych, organizowanie zawodów sportowych, organizacja
imprez sportowych, rekreacyjnych, rozrywkowych, organizowanie
i prowadzenie szkoleń, warsztatów, treningów i kursów, udostępnianie obiektów i sprzętu rekreacyjnego, udostępnianie obiektów
i sprzętu sportowego, wynajmowanie obiektów sportowych, organizowanie imprez rozrywkowych, artystycznych, edukacyjnych, sportowych lub rekreacyjnych .
(111) 334649
(220) 2020 01 07
(210) 508730
(151) 2020 10 13
(441) 2020 04 14
(732) ZAMEK KRÓLEWSKI W WARSZAWIE-MUZEUM. REZYDENCJA
KRÓLÓW I RZECZYPOSPOLITEJ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Królowa Warszawy
(510), (511) 31 produkty rolne, ogrodnicze i leśne, surowe i nieprzetworzone ziarna i nasiona, sadzonki roślin, naturalne rośliny i kwiaty.
(111) 334650
(220) 2020 01 07
(210) 508733
(151) 2020 10 12
(441) 2020 03 23
(732) BZK TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540)	ETNAVE
(510), (511) 33 wina.
(111) 334651
(220) 2020 01 07
(210) 508734
(151) 2020 10 09
(441) 2020 02 17
(732) OLSZÓWKA ŁUKASZ ANOVER, Bielsko-Biała (PL)
(540) (znak słowny)
(540)	ANOVER
(510), (511) 40 barwienie metali [nie malowanie], cynkowanie metali,
oksydowanie metali, galwanizowanie metali, informacje o obróbce materiałów, kształtowanie elementów metalowych, obróbka skrawaniem
części dla osób trzecich [usługi warsztatu mechanicznego], obróbka
materiałów aluminiowych poprzez anodowanie, obróbka przemysłowa ścieków, usuwanie ścieków powstałych w procesach przemysłowych, oczyszczanie ścieków przemysłowych, obróbka ścieków.
(111) 334652
(220) 2020 01 07
(210) 508735
(151) 2020 10 09
(441) 2020 02 17
(732) MAZURSKA MANUFAKTURA SPÓŁKA AKCYJNA,
Bydgoszcz (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Jurand
(510), (511) 32 piwo, 33 alkohole wysokoprocentowe.

(111) 334653
(220) 2020 01 07
(210) 508736
(151) 2020 10 09
(441) 2020 02 17
(732) WAY2WEB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Zawiercie (PL)
(540) (znak słowny)
(540) PROJEKT X
(510), (511) 5 papierosy beztytoniowe do celów medycznych, 34
papierosy elektroniczne, papierosy beztytoniowe nie do celów medycznych, waporyzatory osobiste i papierosy elektroniczne oraz
aromaty i płyny do nich, elektroniczne fajki wodne, urządzenia
elektroniczne do inhalacji nikotynowej, urządzenia elektroniczne
do aerozoli do inhalacji zawierających nikotynę, wkłady zawierające chemiczne substancje aromatyczne w płynie do papierosów
elektronicznych, kartridże do papierosów elektronicznych, atomizery do papierosów elektronicznych, kartomizery do papierosów
elektronicznych, zestawy do palenia papierosów elektronicznych,
naboje do kartridżów do papierosów elektronicznych, płyny do elektronicznych papierosów [e-płyn] zawierające aromaty w płynie stosowane do napełniania wkładów do elektronicznych papierosów,
płyn do papierosów elektronicznych [e-liquid] zawierający glikol
propylenowy, płyn do papierosów elektronicznych [e-liquid] zawierający glicerynę roślinną, aromaty chemiczne w płynie stosowane
do napełniania wkładów do elektronicznych papierosów, środki aromatyzujące do stosowania w papierosach elektronicznych inne niż
olejki eteryczne, elektroniczne fajki do tytoniu, cygara elektroniczne,
papierosy (filtry do-), filtry do tytoniu, filtry do papierosów, waporyzatory dla palaczy, do stosowania doustnego, środki czyszczące
do papierosów elektronicznych, przybory dla palaczy, artykuły dla
palaczy, nie z metalu szlachetnego, 35 usługi w zakresie informacji
handlowych za pośrednictwem Internetu, dostarczanie informacji
dotyczących produktów konsumpcyjnych za pośrednictwem Internetu, zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, zawieranie transakcji handlowych na rzecz
innych, przez sklepy on-line.
(111) 334654
(220) 2020 01 07
(210) 508737
(151) 2020 10 09
(441) 2020 02 17
(732) KOCZOROWSKI JAKUB SZKOŁA PŁYWANIA SWIM&FUN,
Wrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SWIM and FUN SZKOŁA PŁYWANIA
(540)

(531) 01.15.24, 26.01.03, 26.02.01, 26.02.13, 26.02.18, 26.11.03,
26.11.05, 26.11.09, 27.05.01, 27.05.05
(510), (511) 41 nauczanie pływania, prowadzenie zajęć sportowych
i rekreacyjnych, organizowanie zawodów sportowych, organizacja
imprez sportowych, rekreacyjnych, rozrywkowych, organizowanie
i prowadzenie szkoleń, warsztatów, treningów i kursów, udostępnianie obiektów i sprzętu rekreacyjnego, udostępnianie obiektów
i sprzętu sportowego, wynajmowanie obiektów sportowych, organizowanie imprez rozrywkowych, artystycznych, edukacyjnych, sportowych lub rekreacyjnych.
(111) 334655
(220) 2020 01 07
(151) 2020 10 12
(441) 2020 03 16
(732) STANEK ROBERT PHU STANPOL, Ratajów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) stanpol

(210) 508738
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(540)

(591) czarny, pomarańczowy
(531) 27.05.01, 26.13.25, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi sprzedaży hurtowej w zakresie pościeli, usługi
sprzedaży detalicznej w zakresie pościeli, usługi sprzedaży hurtowej
w zakresie poduszek, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie poduszek, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie kołder, usługi sprzedaży
detalicznej w zakresie kołder, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie
prześcieradeł, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie prześcieradeł,
usługi sprzedaży hurtowej w zakresie materaców, usługi sprzedaży
detalicznej w zakresie materaców, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie pokrowców na materace, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie pokrowców na materace, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie poszewek na poduszki, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie
poszewek na poduszki, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie szlafroków, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie szlafroków, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie ręczników, usługi sprzedaży detalicznej
w zakresie ręczników, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie ściereczek kuchennych, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie ściereczek
kuchennych, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie koców, usługi
sprzedaży detalicznej w zakresie koców, usługi sprzedaży hurtowej
w zakresie narzut, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie narzut,
usługi sprzedaży hurtowej w zakresie obrusów, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie obrusów, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie
tekstyliów, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie tekstyliów.
(111) 334656
(220) 2020 01 07
(210) 508743
(151) 2020 10 09
(441) 2020 03 09
(732) LISOWSKA-KOPEĆ ELŻBIETA, Wrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FESTIWAL ewentualnych TALENTÓW AKTORSKICH FeTA
(540)

(531) 27.05.01, 24.01.15, 26.11.01, 26.11.08
(510), (511) 41 przedstawienie teatralne, prezentacja dzieł teatralnych, reżyserowanie dzieł teatralnych, wystawianie spektakli teatralnych, zarządzanie stroną artystyczną spektakli teatralnych, usługi
edukacyjne z zakresu sztuki teatralnej, organizowanie, produkcja
i wystawianie spektakli teatralnych, organizowanie konkursów teatralnych, usługi produkcji teatralnych, widowiska teatralne zarówno
animowane, jak i z udziałem aktorów.
(111) 334657
(220) 2020 01 07
(210) 508744
(151) 2020 10 13
(441) 2020 04 14
(732)	GUMULAK GRZEGORZ IPOLSKA, Nowy Sącz (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	AE AUTA ELEKTRYCZNE.PL
(540)

(591) ciemnoszary, niebieski, czerwony
(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.01.18, 26.13.25

243

(510), (511) 9 ładowarki do samochodów elektrycznych, 12 samochody elektryczne, samochody osobowe, samochody elektryczne zasilane z sieci, samochody elektryczne z ogniwami paliwowymi, pojazdy
elektryczne, pojazdy napędzane elektrycznie, pojazdy sterowane
elektrycznie, samobieżny pojazd elektryczny, samochody hybrydowe, samochody hybrydowe zasilane z sieci, pojazdy hybrydowe, 35
usługi handlu detalicznego w związku z akcesoriami samochodowymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z pojazdami, usługi
sprzedaży detalicznej w zakresie akcesoriów samochodowych, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie części samochodowych, usługi
sprzedaży hurtowej w związku z pojazdami, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie części samochodowych, usługi sprzedaży hurtowej
w zakresie akcesoriów samochodowych.

(111) 334658
(220) 2018 07 24 K
(210) 509102
(151) 2020 10 16
(441) 2020 06 01
(732) PARAMOUNT PICTURES CORPORATION, Los Angeles (US)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WONDER PARK
(540)

(591) czerwony, ciemnoczerwony, jasnoniebieski, biały, czarny
(531) 27.05.01, 29.01.14, 27.05.03, 26.13.25
(510), (511) 28 zabawki, gry i rzeczy do zabawy, aparatura rozrywkowa przystosowana wyłącznie do odbiorników telewizyjnych, aparatura rozrywkowa, działająca z odbiornikiem telewizyjnym lub monitorem wideo, gry i urządzenia do gier eksploatowane z ekranem
telewizyjnym lub monitorem wideo, gry elektroniczne, przenośne
[podręczne] gry komputerowe, sprzęt do gier wideo, urządzenia
do gier komputerowych, automaty do gry, karty do gry, lalki, figurki
do zabawy i akcesoria do nich, ubranka dla lalek, zabawki wypchane,
zabawki dmuchane, gry planszowe, artykuły gimnastyczne i sportowe, piłki do piłki nożnej, piłeczki do gry, ozdoby choinkowe, klocki
do budowania, stroje do przebierania się dla dzieci, kosmetyki dla
dzieci [do zabawy], układanki, figurki do zabawy, balony, śnieżne
kule, karuzele i kolejki w wesołych miasteczkach i karuzele do parków tematycznych, 41 rozrywka, telewizyjne usługi rozrywkowe,
usługi rozrywkowe dotyczące filmu, wideo i teatru, produkcja, przygotowywanie, prezentowanie, dystrybucja, wystawianie, sprzedaż
do kilku stacji, publikowanie w sieci i wypożyczanie programów telewizyjnych, filmów pełnometrażowych i filmów, filmów animowanych oraz nagrań dźwiękowych i wideo, produkcja filmów i spektakli
telewizyjnych, realizacja programów rozrywkowych na żywo, usługi
w zakresie parków rozrywki i parków tematycznych, usługi parków
rozrywki i tematycznych z motywami programów telewizyjnych
i filmów, prowadzenie parków rozrywki i tematycznych, zarządzanie
i administrowanie nimi, obsługa salonów gier [sale], usługi wynajmu
automatów do gier, publikowanie książek, czasopism i periodyków,
udostępnianie publikacji elektronicznych [nie do pobrania], organizowanie, produkcja i prezentacja zawodów, konkursów, gier, quizów,
wystaw, imprez, pokazów, przedstawień objazdowych, imprez scenicznych, spektakli teatralnych, koncertów, przedstawień na żywo
i imprez z udziałem publiczności, organizowanie konkursów talentów oraz ceremonii wręczania nagród muzycznych i telewizyjnych,
usługi informacji on-line w zakresie gier elektronicznych, udostępnianych za pośrednictwem Internetu lub telefonów komórkowych,
udostępnianie muzyki cyfrowej (nie do pobrania) za pośrednictwem
Internetu lub telefonów komórkowych, usługi gier elektronicznych
świadczone z komputerowej bazy danych lub za pośrednictwem
Internetu lub telefonów komórkowych, udostępnianie systemu
głosowania on-line przez Internet lub bezprzewodowe urządzenia
komunikacyjne w celach rozrywkowych, produkcja i dystrybucja nagranych płyt DVD, dysków cyfrowych wysokiej rozdzielczości oraz
nagranych dysków audio i cyfrowych nośników pamięci innych niż
dyski, tworzenie filmów rysunkowych, udostępnianie wideoklipów
i innych multimedialnych treści cyfrowych on-line nie do pobra-
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nia zawierających treści audio, wideo, grafikę i/lub tekst z filmów
kinematograficznych lub programów telewizyjnych lub związane
z nimi, udostępnianie filmów, programów telewizyjnych i kreskówek
nie do pobrania, udzielanie informacji dotyczących rozrywki telewizyjnej, filmów, gier i muzyki za pośrednictwem sieci komputerowych
i światowych sieci komunikacyjnych lub telefonów komórkowych,
udostępnianie strony internetowej obejmującej programy telewizyjne, filmy, kreskówki i multimedialne treści rozrywkowe nie do pobrania, a także informacje dotyczące programów telewizyjnych, filmów,
kreskówek i multimedialnych treści rozrywkowych, rozrywka w postaci występów na żywo i występów osób przebranych w kostiumy.

(111) 334659
(220) 2020 01 14
(210) 509001
(151) 2020 11 04
(441) 2020 07 20
(732) LABORATORIUM KOSMETYKÓW NATURALNYCH FARMONA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków (PL)
(540) (znak słowny)
(540) DERMISS
(510), (511) 3 kosmetyki, pomady do celów kosmetycznych, patyczki
z watą do celów kosmetycznych, ekstrakty perfum, preparaty do depilacji, preparaty kosmetyczne wspomagające odchudzanie, mleczko oczyszczające do celów kosmetycznych, olejki do celów kosmetycznych, masła do twarzy i ciała, płyny po goleniu, błyszczyki do ust,
maski kosmetyczne, bazy do perfum kwiatowych, peelingi do twarzy
[kosmetyki], preparaty do ochrony włosów przed słońcem, kosmetyki do rzęs, dezodoranty i antyperspiranty, sole do kąpieli, maski
do pielęgnacji włosów, wazelina kosmetyczna, mgiełki do ciała, preparaty do pedicure, preparaty nawilżające [kosmetyczne], preparaty
do opalania, serum do włosów, preparaty złuszczające do pielęgnacji
skóry [peelingi], kosmetyki upiększające, mydło dezodoryzujące, peelingi złuszczające do celów kosmetycznych, nielecznicze preparaty
do pielęgnacji stóp, żele do masażu, inne niż do celów medycznych,
lakiery do paznokci, płyny do pielęgnacji włosów, lakiery do włosów,
preparaty kosmetyczne do odchudzania, olejki esencjonalne i ekstrakty aromatyczne, kosmetyki do włosów, pomadki do ust, szminki
do ust, preparaty do kąpieli, kremy kosmetyczne, kremy do twarzy,
masło do rąk i ciała, woda toaletowa, saszetki zapachowe do bielizny, środki do czyszczenia zębów, preparaty do makijażu, zestawy
kosmetyków, kremy chroniące przed słońcem [kosmetyki], tusze
do rzęs, dezodoranty dla ludzi, nielecznicze preparaty do masażu,
maści do celów kosmetycznych, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji skóry, szampony, barwniki do celów kosmetycznych, olejki
do celów perfumeryjnych, żele do stylizacji włosów, mydła i żele, żele
oczyszczające, odżywki do włosów, produkty perfumeryjne, preparaty do demakijażu, płyn do twarzy, płyny pielęgnacyjne, płyny
oczyszczające, mleczko kosmetyczne, olejki do masażu, preparaty
do ochrony przeciwsłonecznej, żele do włosów, płyny do układania
włosów, esencje eteryczne, preparaty do golenia, mydła, środki odświeżające powietrze [zapachowe], kosmetyki do pielęgnacji skóry,
preparaty kosmetyczne do pielęgnacji jamy ustnej i zębów, perfumy,
preparaty ściągające do celów kosmetycznych, olejki do kąpieli nielecznicze, nielecznicze produkty toaletowe, antyperspiranty w aerozolach, mydełka, płyny kosmetyczne do demakijażu, preparaty
do pielęgnacji włosów, olejki toaletowe, serum do celów kosmetycznych, woda kolońska, kremy do rąk, preparaty do układania włosów,
preparaty kosmetyczne do kąpieli, balsam odżywczy, aromaty [olejki
aromatyczne], preparaty do pielęgnacji paznokci.
(111) 334660
(220) 2020 01 17
(210) 509120
(151) 2020 10 09
(441) 2020 02 24
(732) KANIGOWSKA MAŁGORZATA USŁUGI KOREPETYTORSKIE
MARGO-FLYING POLYGLOT, Gdańsk (PL)
(540) (znak słowny)
(540) LATAJĄCY POLIGLOTA
(510), (511) 9 dane zapisane elektronicznie, dane zapisane elektronicznie z Internetu, utrwalone na nośnikach informacje i dane, nagrania wideo z muzyką, nagrania wideo z muzyką, do pobrania, muzyka,
filmy i inne rodzaje elektronicznych publikacji tekstowych i obrazowych utrwalone na nośnikach, pliki multimedialne do pobrania,
pliki graficzne do pobierania, zapisane pliki danych, pliki muzyczne
do pobierania, 16 materiały drukowane, drukowane materiały ilustracyjne, biuletyny [materiały drukowane], drukowane materiały dydaktyczne, drukowane materiały edukacyjne, drukowane materiały

szkoleniowe, drukowane materiały piśmienne, terminarze [materiały
drukowane], 25 odzież, odzież męska, odzież codzienna, odzież sportowa, odzież rekreacyjna, szaliki [odzież], rękawiczki [odzież], swetry
[odzieżą, 41 usługi w zakresie tłumaczeń ustnych, świadczenie usług
w zakresie tłumaczeń, usługi w zakresie tłumaczeń ustnych i pisemnych, tłumaczenia, usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, usługi
wydawnicze i reporterskie, edukacja, rozrywka i sport.

(111) 334661
(220) 2020 01 20
(210) 509211
(151) 2020 10 12
(441) 2020 03 23
(732) PRYMAS JAROSŁAW AGRECOL J.P., Mesznary (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	Nutka naturalnie polska
(540)

(531) 24.17.12, 26.11.01, 27.05.01
(510), (511) 3 nielecznicze antyperspiranty, dezodoranty i antyperspiranty, antyperspiranty w aerozolach, antyperspiranty do użytku
osobistego, olejki aromatyczne, olejki mineralne, balsamy inne niż
do celów medycznych, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, preparaty do demakijażu, dezodoranty dla ludzi i zwierząt, mydła
dezodorujące i dezynfekujące oraz przeciwpotne, preparaty do golenia, preparaty kosmetyczne do kąpieli, woda kolońska, preparaty
do makijażu, odświeżacze do ust w aerozolu, preparaty kąpielowe
do celów higienicznych, kremy do skóry, sole kąpielowe do celów innych niż lecznicze, szampony, środki do czyszczenia zębów, talk kosmetyczny, tłuszcze do celów kosmetycznych, woda kolońska, woda
toaletowa i zapachowa, zestawy kosmetyków, żele do masażu inne
niż do celów medycznych, żele do wybielania zębów, pianki, kosmetyki upiększające, kosmetyki funkcjonalne, żele nawilżające, kremy
tonizujące, kosmetyki do włosów, kosmetyki do demakijażu, środki
nawilżające, kosmetyki do rzęs, kosmetyki do brwi, koncentraty nawilżające, kosmetyki do paznokci, płynne kremy, kosmetyki do ust,
kosmetyki zawierające pantenol, kosmetyki zawierające keratynę,
kosmetyki dla dzieci, kosmetyki w formie mleczka, kosmetyki w postaci kremów, płyny do twarzy, toniki do twarzy, kremy do ciała, żele
po opalaniu, olejki do ciała, peelingi do twarzy, kosmetyki w formie
olejków, kosmetyki do cery zmarszczkowej, kosmetyki w formie żeli,
kosmetyki do pielęgnacji skóry, zmywacze do paznokci, kosmetyki
i preparaty kosmetyczne, kosmetyki zawierające kwas hialuronowy,
nawilżające balsamy do skóry, płyny do pielęgnacji skóry, perełki zawierające kosmetyki do kąpieli, kosmetyki w formie sproszkowanej
(pudry), zmywacze lakieru do paznokci, mydła nielecznicze, mydła
granulowane, mydła w żelu, mydła w płynie, mydła w kremie, mydła w kostce, emulsje do mycia ciała nie zawierające mydła, balsamy
oczyszczające, balsamy do rąk, balsamy do golenia, balsamy do ciała, żele do czyszczenia zębów, żele oczyszczające, żele do kąpieli, żele do golenia, żele do demakijażu, żele do twarzy, żele do rąk,
żele do ciała, żele do czyszczenia zębów, pasty do zębów, odżywki
do włosów, odżywki do ust, odżywki do paznokci, szampony, 5 mydła lecznicze, mydła dezynfekujące, mydła antybakteryjne, mydła
i detergenty lecznicze i odkażające, aldehydy do celów farmaceutycznych, anestetyki, antyseptyki, białkowe suplementy diety, borowina lecznicza, borowina do kąpieli, chusteczki odkażające, nasączone chusteczki antyseptyczne, chusteczki wilgotne nasączone
płynem farmaceutycznym, chusteczki nasączane płynami farmaceutycznymi, wyciąg z chmielu do celów farmaceutycznych, preparaty
czyszczące do szkieł kontaktowych, środki dezynfekcyjne i antyseptyczne, środki dezynfekcyjne do celów higienicznych, gorczyca
do celów farmaceutycznych, lecznicza guma do żucia, guma do żucia odświeżająca oddech do celów leczniczych, gwajakol do celów
farmaceutycznych, herbaty ziołowe do celów leczniczych, intymne
preparaty nawilżające, jod do celów farmaceutycznych, preparaty
terapeutyczne do kąpieli, kompresy, kwasy do celów farmaceutycznych, lecznicze napoje mineralne, lecznicze napoje izotoniczne,
napoje stosowane w lecznictwie, herbata ziołowa, napoje ziołowe
do użytku leczniczego, zioła lecznicze, olejek terpentynowy do ce-
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lów farmaceutycznych, olejek migdałowy do celów farmaceutycznych, olejek z kopru do celów leczniczych, leki dla ludzi, leki ziołowe,
mięta do celów farmaceutycznych, mineralne suplementy diety, sole
mineralne do kąpieli, suplementy diety dla ludzi i zwierząt, suplementy zawierające mleczko pszczele, mleczko pszczele do celów
farmaceutycznych, środki oczyszczające, kadzidełka do odstraszania owadów, preparaty farmaceutyczne do uśmierzania skutków
ukąszeń owadów, odżywcze suplementy diety, preparaty i artykuły
higieniczne, materiały opatrunkowe, płyny do płukania ust, płyny
do celów farmaceutycznych, antybakteryjne płyny do rąk, lecznicze
płyny pielęgnacji skóry, płyny dezynfekujące inne niż mydła, płyny
lecznicze do płukania ust, spraye odświeżające do pomieszczeń,
preparaty do niszczenia szkodników, preparaty do niszczenia robactwa, środki przeczyszczające, suplementy zawierające siemię lniane,
mąka z siemienia lnianego do celów farmaceutycznych, sole mineralne do kąpieli, preparaty do sterylizacji, syropy do użytku farmaceutycznego, tabletki do ssania do celów farmaceutycznych, tampony,
środki uspokajające, wata do celów leczniczych, preparaty witaminowe, zioła do palenia do celów leczniczych, zioła lecznicze, zioła
lecznicze suszone i zakonserwowane, substancje żrące do celów farmaceutycznych, żywność dla niemowląt.

(111) 334662
(220) 2020 01 21
(210) 509254
(151) 2020 10 09
(441) 2020 02 24
(732) JACOŃ BARTŁOMIEJ PLUS-PHARMA, Mikołów (PL)
(540) (znak słowny)
(540) DIARRHI norm
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, medyczne oraz 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 szkodników, fungicydy, herbicydy.
(111) 334663
(220) 2020 01 21
(210) 509275
(151) 2020 10 12
(441) 2020 03 23
(732) TUBĄDZIN MANAGEMENT GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Cedrowice-Parcela (PL)
(540) (znak słowny)
(540)	HARI
(510), (511) 19 belki niemetalowe, betonowe elementy budowlane,
boazeria niemetalowa, boazerie, konstrukcje budowlane niemetalowe, materiały budowlane niemetalowe, kamień budowlany, niemetalowe elementy konstrukcyjne dla budownictwa, glina ceglarska,
cegły, pokrycia dachowe niemetalowe, dachówki niemetalowe, niemetalowe konstrukcje przykryć dachów, figurki i posążki z kamienia
betonu lub marmuru, gzymsy niemetalowe, kanały niemetalowe dla
instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, wyroby kamieniarstwa,
obudowy kominków, kształtowniki niemetalowe, łupek twardy, elementy obróbkowe budowlane niemetalowe, materiały ogniotrwałe
budowlane niemetalowe, okładziny niemetalowe dla budownictwa,
palisady niemetalowe, płytki niemetalowe dla budownictwa, płytki
podłogowe i ścienne niemetalowe, płytki ceramiczne, płyty niemetalowe, podłogi niemetalowe, podpory niemetalowe, pokrycia
niemetalowe dla budownictwa, powłoki jako materiały budowlane,
profile niemetalowe dla budownictwa, rury sztywne niemetalowe
dla budownictwa, schody niemetalowe, słupy niemetalowe, sufity
niemetalowe, kamień, sztuczny kamień, pokrycia niemetalowe ścian,
terakota, zaprawy budowlane, 35 agencje importowo-eksportowe, agencje informacji handlowej, agencje reklamowe, dystrybucja
materiałów reklamowych, komputerowe zarządzanie plikami, pozyskiwanie i systematyzacja danych do komputerowych baz danych,
organizowanie wystaw w celach handlowych lub reklamowych, wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych dla osób trzecich,
pokazy towarów, promocja sprzedaży dla osób trzecich, reklama
za pośrednictwem sieci komputerowej, reklamy, rozpowszechnianie
ogłoszeń reklamowych, wyszukiwanie w komputerowych bazach danych, usługi zaopatrzenia osób trzecich jako zakupy produktów usług
dla innych przedsiębiorstw, zarządzanie zbiorami informatycznymi,
zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych towarów pozwalające
nabywcy wygodnie oglądać i kupować te towary na stronie Internetowej dotyczącej sprzedaży produktów przemysłowych, materiałów
budowlanych, artykułów gospodarstwa domowego, kamieni budow-
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lanych, wyrobów kamieniarstwa, płytek, płytek ceramicznych, płytek
ściennych, terakoty, podłóg, pokryć dla budownictwa, kamieni, części
instalacji sanitarnych, instalacji i aparatur sanitarnych, zgrupowanie
na rzecz osób trzecich różnych towarów pozwalające nabywcy wygodnie oglądać i kupować te towary w sklepie lub hurtowni z produktami przemysłowymi, materiałami budowlanymi, artykułami
gospodarstwa domowego, kamieniami budowlanymi, wyrobami
kamieniarstwa, płytkami, płytkami ceramicznymi, płytkami ściennymi, terakotą, podłogami, pokryciami dla budownictwa, kamieniami,
częściami instalacji sanitarnych, instalacjami i aparaturą sanitarną.

(111) 334664
(220) 2020 01 22
(210) 509303
(151) 2020 10 12
(441) 2020 03 30
(732) FLEXIMIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FLEXICUBE
(540)

(591) szary, pomarańczowy
(531) 26.15.09, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 6 metalowe budynki, metalowe budynki prefabrykowane, metalowe budynki przenośne, metalowe modułowe budynki
prefabrykowane, metalowe modułowe budynki z zastosowaniem
kontenerów, metalowe kontenery, metalowe konstrukcje budowlane,
metalowe modułowe konstrukcje prefabrykowane, metalowe belki
i profile, metalowe elementy łączące do konstrukcji prefabrykowanych, 19 niemetalowe budynki, niemetalowe budynki prefabrykowane, niemetalowe budynki przenośne, niemetalowe modułowe
budynki prefabrykowane, niemetalowe konstrukcje budowlane, niemetalowe modułowe konstrukcje prefabrykowane, 37 usługi budowlane, usługi montażu budynków i konstrukcji prefabrykowanych.
(111) 334665
(220) 2020 01 23
(210) 509361
(151) 2020 10 12
(441) 2020 03 30
(732) PRYMAS JAROSŁAW AGRECOL J.P., Mesznary (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Sylvana
(510), (511) 3 nielecznicze antyperspiranty, dezodoranty i antyperspiranty, antyperspiranty w aerozolach, antyperspiranty do użytku
osobistego, olejki aromatyczne, olejki mineralne, balsamy inne niż
do celów medycznych, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, preparaty do demakijażu, dezodoranty dla ludzi i zwierząt, mydła
dezodorujące i dezynfekujące oraz przeciwpotne, preparaty do golenia, preparaty kosmetyczne do kąpieli, woda kolońska, preparaty
do makijażu, odświeżacze do ust w aerozolu, preparaty kąpielowe
do celów higienicznych, kremy do skóry, sole kąpielowe do celów
innych niż lecznicze, szampony, środki do czyszczenia zębów, talk kosmetyczny, tłuszcze do celów kosmetycznych, woda kolońska, woda
toaletowa i zapachowa, zestawy kosmetyków, żele do masażu inne
niż do celów medycznych, żele do wybielania zębów, pianki, kosmetyki upiększające, kosmetyki funkcjonalne, żele nawilżające, kremy
tonizujące, kosmetyki do włosów, kosmetyki do demakijażu, środki
nawilżające, kosmetyki do rzęs, kosmetyki do brwi, koncentraty nawilżające, kosmetyki do paznokci, płynne kremy, kosmetyki do ust,
kosmetyki zawierające pantenol, kosmetyki zawierające keratynę,
kosmetyki dla dzieci, kosmetyki w formie mleczek, kosmetyki w postaci kremów, płyny do twarzy, toniki do twarzy, kremy do ciała, żele
po opalaniu, olejki do ciała, peelingi do twarzy, kosmetyki w formie
olejków, kosmetyki do cery zmarszczkowej, kosmetyki w formie żeli,
kosmetyki do pielęgnacji skóry, zmywacze do paznokci, kosmetyki
i preparaty kosmetyczne, kosmetyki zawierające kwas hialuronowy,
nawilżające balsamy do skóry, płyny do pielęgnacji skóry, perełki zawierające kosmetyki do kąpieli, kosmetyki w formie sproszkowanej
(pudry), zmywacze lakieru do paznokci, mydła nielecznicze, mydła
granulowane, mydła w żelu, mydła w płynie, mydła w kremie, mydła w kostce, emulsje do mycia ciała nie zawierające mydła, balsamy
oczyszczające, balsamy do rąk, balsamy do golenia, balsamy do cia-
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ła, żele do czyszczenia zębów, żele oczyszczające, żele do kąpieli, żele do golenia, żele do demakijażu, żele do twarzy, żele do rąk,
żele do ciała, żele do czyszczenia zębów, pasty do zębów, odżywki
do włosów, odżywki do ust, odżywki do paznokci, szampony, 5 mydła lecznicze, mydła dezynfekujące, mydła antybakteryjne, mydła
i detergenty lecznicze i odkażające, aldehydy do celów farmaceutycznych, anestetyki, antyseptyki, białkowe suplementy diety, borowina
lecznicza, borowina do kąpieli, chusteczki odkażające, nasączone
chusteczki antyseptyczne, chusteczki wilgotne nasączone płynem
farmaceutycznym, chusteczki nasączane płynami farmaceutycznymi,
wyciąg z chmielu do celów farmaceutycznych, preparaty czyszczące
do szkieł kontaktowych, środki dezynfekcyjne i antyseptyczne, środki dezynfekcyjne do celów higienicznych, gorczyca do celów farmaceutycznych, lecznicza guma do żucia, guma do żucia odświeżająca
oddech do celów leczniczych, gwajakol do celów farmaceutycznych,
herbaty ziołowe do celów leczniczych, intymne preparaty nawilżające, jod do celów farmaceutycznych, preparaty terapeutyczne do kąpieli, kompresy, kwasy do celów farmaceutycznych, lecznicze napoje
mineralne, lecznicze napoje izotoniczne, napoje stosowane w lecznictwie, herbata ziołowa, napoje ziołowe do użytku leczniczego, zioła lecznicze, olejek terpentynowy do celów farmaceutycznych, olejek
migdałowy do celów farmaceutycznych, olejek z kopru do celów leczniczych, leki dla ludzi, leki ziołowe, mięta do celów farmaceutycznych,
mineralne suplementy diety, sole mineralne do kąpieli, suplementy
diety dla ludzi i zwierząt, suplementy zawierające mleczko pszczele,
mleczko pszczele do celów farmaceutycznych, środki oczyszczające, kadzidełka do odstraszania owadów, preparaty farmaceutyczne
do uśmierzania skutków ukąszeń owadów, odżywcze suplementy
diety, preparaty i artykuły higieniczne, materiały opatrunkowe, płyny
do płukania ust, płyny do celów farmaceutycznych, antybakteryjne
płyny do rąk, lecznicze płyny pielęgnacji skóry, płyny dezynfekujące
inne niż mydła, płyny lecznicze do płukania ust, spraye odświeżające do pomieszczeń, preparaty do niszczenia szkodników, preparaty
do niszczenia robactwa, środki przeczyszczające, suplementy zawierające siemię lniane, mąka z siemienia lnianego do celów farmaceutycznych, sole mineralne do kąpieli, preparaty do sterylizacji, syropy
do użytku farmaceutycznego, tabletki do ssania do celów farmaceutycznych, tampony, środki uspokajające, wata do celów leczniczych,
preparaty witaminowe, zioła do palenia do celów leczniczych, zioła
lecznicze, zioła lecznicze suszone i zakonserwowane, substancje żrące do celów farmaceutycznych, żywność dla niemowląt.

(111) 334666
(220) 2020 01 24
(210) 509429
(151) 2020 10 14
(441) 2020 05 11
(732) Swiss Pharma International AG, Zurych (CH)
(540) (znak słowny)
(540) MEMOCIT
(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) 334667
(220) 2020 01 27
(210) 509457
(151) 2020 10 13
(441) 2020 05 11
(732) CIĆKIEWICZ MACIEJ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) CIĆKIEWICZ CLINIC
(510), (511) 3 paski wybielające zęby, płyny do płukania ust do celów
niemedycznych, pomadki do ust, preparaty do czyszczenia protez
zębowych, preparaty do polerowania protez dentystycznych, preparaty odświeżające oddech do higieny osobistej, produkty do odświeżania oddechu w sprayu, środki do czyszczenia zębów, 10 gryzaki
pierścienie dla ząbkujących dzieci, gumki ortodontyczne, masażery do dziąseł dla niemowląt, aparatura dentystyczna, elektryczna,
ochraniacze zębów do celów dentystycznych, protezy dentystyczne,
przyrządy i przybory dentystyczne, zawieszki do smoczków, smoczki, smoczki do butelek do karmienia, smoczki do karmienia niemowląt, szczoteczki do czyszczenia języka, szczoteczki do czyszczenia
wgłębień ciała, urządzenia do użytku w ortodoncji, 21 nici dentystyczne, szczoteczki do zębów, szczoteczki do zębów elektryczne,
wodne aparaty do czyszczenia jamy ustnej, 44 chirurgia plastyczna,
ośrodki zdrowia, pomoc medyczna, usługi dentystyczne, usługi doradcze w zakresie zdrowia, usługi klinik medycznych, usługi medyczne, usługi ortodontyczne, wypożyczanie sprzętu medycznego.

(111) 334668
(220) 2020 02 03
(210) 509757
(151) 2020 10 09
(441) 2020 03 16
(732) FOCUS HOTELS SPÓŁKA AKCYJNA, Bydgoszcz (PL)
(540) (znak słowny)
(540) focus hotel gdańsk
(510), (511) 43 hotele, usługi hotelowe, domy turystyczne, motele,
kempingi, pensjonaty, usługi związane z zakwaterowaniem, zapewnieniem mieszkań i pokoi, usługi restauracyjne, barowe, bary szybkiej obsługi, kafeterie, kawiarnie, restauracje, przygotowanie dań
na zamówienie i ich dostawa, wynajem sal i pomieszczeń .
(111) 334669
(220) 2020 02 03
(210) 509758
(151) 2020 10 09
(441) 2020 03 23
(732) FOCUS HOTELS SPÓŁKA AKCYJNA, Bydgoszcz (PL)
(540) (znak słowny)
(540) focus hotel szczecin
(510), (511) 43 hotele, usługi hotelowe, domy turystyczne, motele,
kempingi, pensjonaty, usługi związane z zakwaterowaniem, zapewnieniem mieszkań i pokoi, usługi restauracyjne, barowe, bary szybkiej obsługi, kafeterie, kawiarnie, restauracje, przygotowanie dań
na zamówienie i ich dostawa, wynajem sal i pomieszczeń.
(111) 334670
(220) 2020 02 03
(210) 509759
(151) 2020 10 09
(441) 2020 03 23
(732) FOCUS HOTELS SPÓŁKA AKCYJNA, Bydgoszcz (PL)
(540) (znak słowny)
(540) focus hotel premium pod orłem
(510), (511) 43 hotele, usługi hotelowe, domy turystyczne, motele,
kempingi, pensjonaty, usługi związane z zakwaterowaniem, zapewnieniem mieszkań i pokoi, usługi restauracyjne, barowe, bary szybkiej obsługi, kafeterie, kawiarnie, restauracje, przygotowanie dań
na zamówienie i ich dostawa, wynajem sal i pomieszczeń.
(111) 334671
(220) 2018 11 06
(151) 2020 01 09
(441) 2018 12 10
(732) INTERJAREK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Jedlec (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	Natural
(540)

(210) 492396

(591) jasnobrązowy, brązowy
(531) 26.01.01, 26.01.04, 26.11.02, 27.05.01, 27.05.24, 29.01.12
(510), (511) 5 produkty weterynaryjne, środki do zwalczania robactwa, fungicydy, herbicydy, 29 mięso, drób, ryby, dziczyzna, ekstrakty mięsne, konserwowane, mrożone, suszone i gotowane owoce,
warzywa i grzyby, galaretki, dżemy, kompoty, jaja, mleko, produkty
mleczne, oleje i tłuszcze jadalne, 30 kawa, herbata, kakao, cukier, ryż,
tapioka, kawa nienaturalna, mąka i produkty zbożowe, chleb, wyroby cukiernicze i słodycze, lody, miód, drożdże, proszek do pieczenia,
sól, musztarda, ocet, sosy (przyprawy), 31 produkty rolne, ogrodnicze, leśne oraz ziarna nieujęte w innych klasach, żywe zwierzęta,
świeże owoce i warzywa, nasiona, naturalne rośliny i kwiaty, karma
dla zwierząt, 35 usługi w zakresie sprzedaży następujących towarów:
produkty weterynaryjne, środki do zwalczania robactwa, fungicydy,
herbicydy, mięso, drób, ryby, dziczyzna, ekstrakty mięsne, konserwowane, mrożone, suszone i gotowane owoce, warzywa i grzyby, galaretki, dżemy, kompoty, jaja, mleko, produkty mleczne, oleje i tłuszcze
jadalne, kawa, herbata, kakao, cukier, ryż, tapioka, kawa nienaturalna, mąka i produkty zbożowe, chleb, wyroby cukiernicze i słodycze,
lody, miód, drożdże, proszek do pieczenia, sól, musztarda, ocet, sosy
(przyprawy), produkty rolne, ogrodnicze, leśne oraz ziarna nieujęte
w innych klasach, żywe zwierzęta, świeże owoce i warzywa, nasiona,
naturalne rośliny i kwiaty, karma dla zwierząt.
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(111) 334672
(220) 2020 08 10
(151) 2021 01 21
(441) 2020 10 05
(732)	NOSILAPKA.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Grudziądz (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) nosilapka.pl
(540)

(210) 516951

(591) grafitowy, zielony, turkusowy, pomarańczowy, czerwony
(531) 27.05.01, 29.01.15, 02.09.15, 26.11.01, 26.11.12, 26.11.25,
26.11.03, 26.11.25, 26.01.01, 26.01.04
(510), (511) 10 temblaki [bandaże podtrzymujące], 35 sprzedaż detaliczna środków farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych
oraz zaopatrzenia medycznego, usługi handlu hurtowego w zakresie
preparatów farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych oraz
materiałów medycznych.
(111) 334673
(220) 2020 09 15
(210) 518380
(151) 2021 02 09
(441) 2020 10 26
(732) FE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Białystok (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Fiordino
(540)

(591) czerwony, niebieski
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 5 produkty odżywcze jako suplementy diety, preparaty
witaminowe, suplementy diety, 35 usługi z zakresu udzielania konsumentom porad i informacji, badania rynku, dystrybucja materiałów
reklamowych.
(111) 334674
(220) 2020 03 11
(210) 511354
(151) 2020 10 09
(441) 2020 05 04
(732) SOBIESZEK DANIEL DAWU DESIGN, Niałek Wielki (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MOTOBANDA
(540)

(591) biały, czarny, niebieski
(531) 09.07.21, 15.01.11, 09.01.10, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 25 odzież, 35 usługi reklamowe.
(111) 334675
(220) 2020 08 24
(210) 517430
(151) 2021 02 02
(441) 2020 10 19
(732) OLIMP LABORATORIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pustynia (PL)
(540) (znak słowny)
(540)	GOLD SYLIMARYNA
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne, preparaty weterynaryjne,
leki dla ludzi, leki wydawane bez recepty, leki ziołowe, leki wetery-
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naryjne, środki przeciwbólowe, niesteroidowe leki przeciwzapalne,
mieszanki ziołowe do użytku medycznego, nutraceutyki do stosowania jako suplementy diety, nutraceutyki do celów terapeutycznych, suplementy diety, suplementy diety dla osób ze specjalnymi
wymaganiami dietetycznymi, suplementy ziołowe, witaminy i preparaty witaminowe, preparaty witaminowe i mineralne, mieszanki
do picia będące suplementami diety, dietetyczna żywność do celów
medycznych, dietetyczna żywność przystosowana do użytku weterynaryjnego, dietetyczne dodatki do żywności, dietetyczne napoje
przystosowane do celów medycznych, napoje witaminizowane.

(111) 334676
(220) 2019 04 10
(210) 498540
(151) 2019 10 17
(441) 2019 06 24
(732) FUNDACJA EUROPEJSKIE CENTRUM BUDO, Stara Wieś (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Dojo Stara Wieś
(540)

(591) czerwony
(531) 26.11.02, 26.11.06, 26.11.09, 26.11.12, 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 41 doradztwo zawodowe, kształcenie praktyczne [pokazy], kultura fizyczna, nauczanie indywidualne, nauka japońskich
sportów i sztuk walki, 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 wystaw w celach kulturalnych lub edukacyjnych, organizowanie zawodów sportowych, organizowanie społecznych imprez sportowych i kulturalnych, produkcja filmów, innych niż reklamowe, przekazywanie know-how szkolenia], publikowanie książek,
publikowanie on-line elektronicznych książek i czasopism, publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, rezerwowanie miejsc
na pokazy, sprawdziany edukacyjne, szkolenia sado [szkolenia z japońskiej ceremonii picia herbaty], udostępnianie obiektów i sprzętu
rekreacyjnego, udostępnianie obiektów i sprzętu sportowego, wynajmowanie obiektów sportowych, usługi trenerskie.
(111) 334677
(220) 2018 07 18
(210) 488378
(151) 2019 01 15
(441) 2018 09 17
(732) WIKTOROWICZ STANISŁAW VIK-BUD, Łask (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) VIK BUD
(540)

(591) pomarańczowy, jasnoszary, ciemnoszary
(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 37 asfaltowanie, budowa fabryk, budowa falochronów,
budowa i konserwacja rurociągów, budowa i naprawa magazynów,
budowa stoisk i sklepów targowych, budownictwo, budownictwo
podwodne, budownictwo portowe, ciesielstwo, czyszczenie budynków od wewnątrz, czyszczenie budynków od zewnątrz, czyszczenie i naprawa kotłów, czyszczenie kominów, czyszczenie odzieży,
czyszczenie okien, czyszczenie pojazdów, deratyzacja, dezynfekcja,
eliminacja zakłóceń w instalacjach elektrycznych, informacja o naprawach, instalacja, konserwacja i naprawa maszyn, instalowanie
i naprawa alarmów przeciwwłamaniowych, instalowanie i naprawa
pieców, instalowanie i naprawa telefonów, instalowanie i napra-
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wa urządzeń do nawadniania, instalowanie i naprawa urządzeń
elektrycznych, instalowanie i naprawa urządzeń zamrażalniczych,
instalowanie i naprawa wind, instalowanie oraz naprawa urządzeń
klimatyzacyjnych, instalowanie, konserwacja i naprawa sprzętu
komputerowego, instalowanie, konserwacja oraz naprawa maszyn
i urządzeń biurowych, izolowanie budynków, konserwacja basenów,
konserwacja i naprawa palników, konserwacja i naprawa samolotów,
konserwacja i naprawy pojazdów silnikowych, konserwacja mebli,
konserwacja pojazdów, konserwacja, czyszczenie, reperacja skór,
konsultacje budowlane, lakierowanie, ładowanie akumulatorów
do pojazdów, malowanie, malowanie lub naprawa znaków, montaż
drzwi i okien, montaż i naprawa instalacji alarmowych przeciwpożarowych, montaż i naprawa instalacji grzewczych, montaż rusztowań,
montaż wyposażenia kuchennego, murarstwo, mycie, mycie pojazdów, nadzór budowlany, naprawa aparatów fotograficznych, naprawa i konserwacja projektorów filmowych, naprawa i konserwacja
skarbców, naprawa i konserwacja zegarów i zegarków, naprawa linii
wysokiego napięcia, naprawa obuwia, naprawa opon, naprawa parasoli, naprawa parasoli przeciwsłonecznych, naprawa pomp, naprawa
zamków, naprawy podwodne, naprawy tapicerskie, nitowanie, odnawianie dzieł sztuki, odnawianie instrumentów muzycznych, ostrzenie
noży, polerowanie pojazdów, pranie bielizny, pranie na sucho, pranie
pieluch tekstylnych, prasowanie odzieży, regeneracja i napełnianie
tonerów i tuszów, regeneracja maszyn zużytych lub częściowo zniszczonych, regeneracja silników zużytych lub częściowo zniszczonych,
renowacja mebli, renowacja odzieży, renowacja powłok cynowych,
roboty wydobywcze [górnictwo], rozbiórka budynków, smarowanie
pojazdów, sterylizacja narzędzi medycznych, strojenie instrumentów
muzycznych, szlifowanie papierem ściernym, szlifowanie przy użyciu
pumeksu, sztuczne naśnieżanie, tapetowanie, tapicerowanie mebli,
tępienie szkodników, inne niż w rolnictwie, akwakulturze, ogrodnictwie i leśnictwie, tynkowanie, układanie kabli, układanie nawierzchni drogowych, usługi dekarskie, usługi dezynsekcyjne, inne niż dla
rolnictwa, akwakultury, ogrodnictwa i leśnictwa, usługi doradztwa
budowlanego, usługi eksploatacji kamieniołomów, usługi hydrauliczne, usługi napraw awarii pojazdów, usługi stacji obsługi pojazdów
[tankowanie i obsługa], usługi stoczniowe, usługi szczelinowania
hydraulicznego, usługi w zakresie szczelinowania hydraulicznego,
uszczelnianie budynków, wiercenie głębokich szybów naftowych
lub gazowych, wiercenie studni, wulkanizacja opon [naprawa], wynajem buldożerów, wynajem koparek, wynajem pomp do drenażu,
wynajem pralek, wynajem sprzętu budowlanego, wynajem sprzętu do oczyszczania dróg, wynajem żurawi, wypożyczanie maszyn
do czyszczenia, wypożyczanie suszarek do naczyń, wypożyczanie
zmywarek, wyważanie opon, zabezpieczanie pojazdów przed rdzą,
zabezpieczanie przed korozją, zamiatanie dróg.

(111) 334678
(220) 2020 02 03
(210) 509763
(151) 2020 10 09
(441) 2020 03 23
(732) FOCUS HOTELS SPÓŁKA AKCYJNA, Bydgoszcz (PL)
(540) (znak słowny)
(540) focus hotel premium inowrocław
(510), (511) 43 hotele, usługi hotelowe, domy turystyczne, motele,
kempingi, pensjonaty, usługi związane z zakwaterowaniem, zapewnieniem mieszkań i pokoi, usługi restauracyjne, barowe, bary szybkiej obsługi, kafeterie, kawiarnie, restauracje, przygotowanie dań
na zamówienie i ich dostawa, wynajem sal i pomieszczeń.
(111) 334679
(220) 2020 02 03
(210) 509767
(151) 2020 10 09
(441) 2020 03 23
(732) FOCUS HOTELS SPÓŁKA AKCYJNA, Bydgoszcz (PL)
(540) (znak słowny)
(540) focus hotel poznań
(510), (511) 43 hotele, usługi hotelowe, domy turystyczne, motele,
kempingi, pensjonaty, usługi związane z zakwaterowaniem, zapewnieniem mieszkań i pokoi, usługi restauracyjne, barowe, bary szybkiej obsługi, kafeterie, kawiarnie, restauracje, przygotowanie dań
na zamówienie i ich dostawa, wynajem sal i pomieszczeń.
(111) 334680
(220) 2020 02 03
(210) 509768
(151) 2020 10 09
(441) 2020 03 23
(732) FOCUS HOTELS SPÓŁKA AKCYJNA, Bydgoszcz (PL)
(540) (znak słowny)

(540) focus hotel chorzów
(510), (511) 43 hotele, usługi hotelowe, domy turystyczne, motele,
kempingi, pensjonaty, usługi związane z zakwaterowaniem, zapewnieniem mieszkań i pokoi, usługi restauracyjne, barowe, bary szybkiej obsługi, kafeterie, kawiarnie, restauracje, przygotowanie dań
na zamówienie i ich dostawa, wynajem sal i pomieszczeń.
(111) 334681
(220) 2020 02 03
(210) 509803
(151) 2020 11 04
(441) 2020 07 20
(732) RIVA FINANCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) RIVA
(510), (511) 35 usługi doradztwa w zakresie zarządzania, organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej finansowej, 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, wynajem powierzchni reklamowych, agencje informacji handlowej, oferowanie
w mediach produktów dla handlu detalicznego, analizy kosztów,
analizy rynkowe, audyt, 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, pokazy towarów, prezentowanie
usług, reklama za pośrednictwem sieci komputerowych, publikowanie tekstów 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, pozycjonowanie produktów na półkach sklepowych, wynajmowanie nośników reklamowych, doradztwo personalne, rekrutacja personelu, pośrednictwo pracy, dobór personelu
za pomocą metod psychotechnicznych, wynajem pracowników, produkcja filmów reklamowych, produkcja słuchowisk reklamowych
i reklamowych utworów muzycznych, usługi zaopatrywania osób
trzecich w towary przeznaczone dla celów promocyjnych i usługi reklamowe, doradztwo podatkowe, usługi księgowości i rachunkowości, ekspertyzy w działalności gospodarczej, 36 usługi pośrednictwa
w sprawach finansowych oraz ubezpieczeniowych, usługi doradztwa w sprawach finansowych oraz ubezpieczeniowych, usługi inwestycyjne ze środków własnych i powierzonych, wynajmowanie
i dzierżawa majątku nieruchomego, administrowanie i zarządzanie
nieruchomościami, sporządzanie umów najmu, usługi w zakresie
wyceny nieruchomości, wynajmowanie powierzchni biurowych,
działalność finansowa, usługi w zakresie operacji finansowych, doradztwo finansowe, sprzedaż hurtowa i detaliczna papierów wartościowych, sprzedaż za pośrednictwem Internetu papierów wartościowych, pośrednictwo i doradztwo przy udzielaniu kredytów
inwestycyjnych, konsumpcyjnych i hipotecznych, usług leasingowych, sprzedaży na raty, obsługa transakcji finansowych dotyczących kredytów inwestycyjnych, konsumpcyjnych i hipotecznych, zarządzanie finansami, zarządzanie majątkiem ruchomym
i nieruchomym, prowadzenie rachunków finansowych, prowadzenie
rozliczeń pieniężnych, pośrednictwo w transakcjach finansowych inwestycyjnych, konsumpcyjnych i hipotecznych, usługi w zakresie
ubezpieczeń, prowadzenie analiz finansowych, ekspertyzy dla celów
finansowych, informacja finansowa, ekspertyzy i wyceny dla celów
podatkowych, usługi powiernicze, sporządzanie i publikowanie raportów i ocen ekonomiczno-finansowych przedsiębiorstw, opraco-
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wanie i publikowanie raportów w sprawach zobowiązań finansowych osób fizycznych i przedsiębiorstw wobec banków i instytucji
finansowych, inwestycje kapitałowe, deponowanie walorów, przyjmowanie wkładów oszczędnościowych i lokat terminowych, maklerstwo giełdowe, pośrednictwo giełdowe, agencje finansowe, agencje
ściągania wierzytelności, usługi agencji pośrednictwa w handlu i wynajmu nieruchomości, usługi inwestycyjne ze środków własnych
i powierzonych dotyczące nieruchomości, pozyskiwanie środków finansowych, wynajmowanie i dzierżawa majątku nieruchomego,
sprzedaż hurtowa i detaliczna nieruchomości z ryku wtórnego i pierwotnego, sprzedaż za pośrednictwem Internetu nieruchomości
z rynku wtórnego i pierwotnego, pośrednictwo w kupnie i sprzedaży
nieruchomości oraz gruntów, kantory wymiany walut, sprzedaż hurtowa i detaliczna papierów wartościowych i walut, sprzedaż za pośrednictwem Internetu papierów wartościowych i walut, pośredniczenie w transakcjach finansowych, emisja papierów wartościowych,
emisja elektronicznych jednostek płatniczych, monetarnych, pieniądza elektronicznego, emisja kryptowalut, transakcje finansowe
na rynkach walutowych i towarowych, transakcje finansowe na rynkach kryptowalut, 37 usługi budowlane, budowa domów wielo oraz
jednorodzinnych, budowa obiektów przemysłowych, budowa
obiektów usługowo-handlowych i biurowych, usługi budowlane dotyczące infrastruktury technicznej, prace remontowe, prace konserwacyjne, prace wykończeniowe, usługi budowlane instalacyjne,
usługi informacji oraz nadzoru budowlanego, instalowanie i naprawa urządzeń klimatyzacyjnych, instalowanie i naprawa urządzeń
elektrycznych, tynkowanie, malowanie, uszczelnianie budynków,
zabezpieczanie budynków przed wilgocią, asfaltowanie, układanie
nawierzchni dróg, instalowanie i naprawa urządzeń przeciwwłamaniowych, usługi generalnego wykonawcy i inwestora zastępczego
robót budowlanych, wynajem sprzętu budowlanego, instalowanie
i naprawa wind, 38 usługi w zakresie rozpowszechniania informacji
tekstowych i obrazowych za pośrednictwem terminali komputerowych i sieci internetowej, usługi w zakresie zapewniania dostępu
do stron w elektronicznej sieci informacyjnej, usługi umożliwienia
dostępu do programów telewizyjnych oraz audycji radiowych
na drodze cyfrowej, agencje informacyjne, agencje prasowe, umożliwianie dostępu do przestrzeni wirtualnej dla celów forum dyskusyjnego, obsługa telekonferencji, przesyłanie informacji, poczta elektroniczna, usługi ogłoszeń elektronicznych, usługi w zakresie
przesyłania informacji tekstowej i obrazowej przy pomocy komputera, usługi dostarczania informacji on-line z komputerowych baz danych, dostarczanie dostępu do zasobów informacyjnych, filmowych
i zbiorów obrazów w sieci internetowej, internetowe portale społecznościowe, usługi w zakresie udostępniania i wynajmu dostępu do Internetu osobom trzecim, internetowe platformy handlowe, internetowe platformy dotyczące finansów, w tym obrotu kryptowalutami,
41 usługi edukacyjne, edukacja na odległość, nauczanie języków
obcych, usługi dotyczące organizowania szkoleń, kształcenie praktyczne, informacja o edukacji, doskonalenie zawodowe, publikowanie tekstów i książek, publikacje elektroniczne on-line książek i periodyków, obsługa oraz udostępnianie publikacji elektronicznych
on-line, komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji, organizowanie i obsługa konferencji, kongresów, seminariów, sympozjów, zjazdów, usługi rozrywkowe, usługi sportowe, usługi artystyczne, imprezy rozrywkowe i okolicznościowe, imprezy integracyjne
(rozrywka), organizowanie imprez rozrywkowych, okolicznościowych, organizowanie imprez integracyjnych (rozrywka), usługi związane z organizacją wypoczynku (usługi rozrywkowe i sportowe), organizowanie konkursów o charakterze edukacyjnym i rozrywkowym,
informacja o imprezach rozrywkowych, organizowanie obozów
sportowych, obsługa urządzeń sportowych, obsługa urządzeń rozrywkowych, organizowanie przyjęć w dziedzinie rozrywki, parki rozrywki, udostępnianie sprzętu do karaoke, wynajmowanie terenów
o przeznaczeniu sportowym i rozrywkowym, wypożyczanie dekoracji filmowych i teatralnych, ustanawianie i wręczanie nagród za osiągnięcia w dziedzinie finansów i nieruchomości, organizowanie konferencji popularno-naukowych i popularyzowanie wiedzy
o finansach i rynkach nieruchomości, 42 usługi w zakresie tworzenia,
utrzymania stron internetowych osobom trzecim, dostarczanie
i opracowywanie wyszukiwarek internetowych, programowanie
komputerowe, projektowanie oprogramowania, projektowanie systemów komputerowych dotyczących edukacji i finansów, konserwacja, wynajem, doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego, konwersja danych lub dokumentów na formę elektroniczną,
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aktualizacja, opracowanie, doradztwo, konserwacja, zwielokrotnianie, projektowanie, wypożyczanie oprogramowania komputerowego, udostępnianie miejsca na serwerze, analizy systemów komputerowych, wynajmowanie i udostępnianie zasobów serwerów,
administrowanie sieciowymi stronami komputerowymi, portalami
internetowymi o tematyce edukacyjnej i finansowej, instalacje oprogramowania komputerowego, aktualizacja oprogramowania komputerowego, tworzenie kluczy kryptograficznych kryptowalut
do autoryzowania transakcji finansowych, tworzenie oprogramowania do obsługi transakcji finansowych, usługi projektowania budynków, usługi projektowania infrastruktury technicznej, architektura
krajobrazu, projektowanie terenów zielonych, zieleńców i parków,
usługi polegające na aranżacji wystroju wnętrz i dekorowania
wnętrz, usługi doradztwa budowlanego, badania, opinie, ekspertyzy
i analizy techniczne w zakresie budownictwa, pomiary gruntu, badania, ekspertyzy i pomiary geologiczne, pomiary inwentaryzacyjne
budowlane, usługi doradztwo w zakresie ochrony środowiska, usługi
opracowywania projektów technicznych związanych z ochroną środowiska, usługi w zakresie planowania urbanistycznego, 45 usługi
prawne, przygotowywanie opinii i ekspertyz prawnych, badania
prawne, usługi świadczone przez wykwalifikowanych prawników
w celu zaspokojenia potrzeb poszczególnych osób, usługi świadczone przez wykwalifikowanych prawników w zakresie zapewnienia
bezpieczeństwa i ochrony osób i mienia, zarządzanie prawami autorskimi, licencjonowanie własności intelektualnej.

(111) 334682
(220) 2020 02 04
(210) 509807
(151) 2020 10 13
(441) 2020 05 04
(732) OPERATOR CHMURY KRAJOWEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) chmura krajowa
(540)

(531) 26.01.06, 27.05.01
(510), (511) 9 urządzenia i przyrządy naukowe, badawcze, nawigacyjne, geodezyjne, fotograficzne, kinematograficzne, audiowizualne, optyczne, wagowe, pomiarowe, sygnalizacyjne, do wykrywania,
testowania, inspekcji, do ratowania życia i do celów dydaktycznych,
urządzenia i przyrządy do nagrywania, transmisji, odtwarzania lub
przetwarzania dźwięku, obrazów lub danych, nośniki nagrane lub
do pobrania, nośniki cyfrowe lub analogiczne nienagrane do nagrywania i zapisywania, magnetyczne nośniki danych, nagrywalne płyty
(dyski), urządzenia telekomunikacyjne, urządzenia do przetwarzania
danych i komputery, sprzęt peryferyjny do komputerów, oprogramowanie, oprogramowanie komputerowe, aplikacje mobilne, oprogramowanie komputerowe, w tym aplikacje mobilne, do gromadzenia,
przechowywania danych i tworzenia kopii zapasowych danych, oprogramowanie komputerowe, w tym aplikacje mobilne, do zarządzania
bazami danych, oprogramowanie komputerowe, w tym aplikacje mobilne, do wirtualizacji, oprogramowanie komputerowe, w tym aplikacje mobilne, do zapewnienia zdalnego dostępu do innych aplikacji lub
infrastruktury, oprogramowanie komputerowe, w tym aplikacje mobilne, do zdalnego wsparcia informatycznego, oprogramowanie komputerowe, w tym aplikacje mobilne, do gromadzenia, przechowywania,
przetwarzania i udostępniania danych w chmurze lub innych usługach
sieciowych, oprogramowanie komputerowe, w tym aplikacje mobilne,
do zapewnienia bezpieczeństwa danych w usługach sieciowych lub
na nośnikach danych, oprogramowanie komputerowe, w tym aplikacje mobilne, do administracji i zarządzania innym oprogramowaniem
i sprzętem komputerowym, oprogramowanie komputerowe do monitorowania wydajności chmury, oprogramowanie do zarządzania
bazami danych, komputerowe oprogramowanie użytkowe do telefonów komórkowych, oprogramowanie do przetwarzania płatności
elektronicznych dokonywanych na rzecz osób trzecich i przez osoby
trzecie, oprogramowanie do uwierzytelniania, oprogramowanie kom-
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puterowe do pobrania z Internetu, elektroniczne publikacje on-line
(do pobrania z Internetu lub sieci komputerowej bądź komputerowej
bazy danych), oprogramowanie do obsługi wiadomości błyskawicznych, oprogramowanie do udostępniania plików, oprogramowanie
łącznościowe do elektronicznej wymiany danych, treści audio, treści
wideo, obrazów i grafik za pośrednictwem sieci komputerowych, mobilnych. bezprzewodowych i telekomunikacyjnych, oprogramowanie
komputerowe do przetwarzania obrazów, grafik, treści audio, treści
wideo i tekstu, pobieralne oprogramowanie komputerowe do umożliwiania elektronicznej transmisji informacji, danych, dokumentów, głosu oraz obrazów przez Internet, aplikacje komputerowe do nadawania
strumieniowego materiałów audio, materiałów wideo, nagrań wideo,
muzyki i obrazów, urządzenia do transmisji strumieniowej mediów
cyfrowych, oprogramowanie komputerowe do pobrania do przeglądania, kontrolowania i uzyskiwania dostępu do zdalnych komputerów
i sieci komputerowych, 35 doradztwo specjalistyczne w sprawach prowadzenia i organizowania działalności gospodarczej, pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, systematyzacja i pozyskiwanie
danych do elektronicznych baz danych, komputerowe zarządzanie
plikami, wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych dla osób
trzecich, pośrednictwo przy zawieraniu transakcji handlowych w zakresie sprzedaży sprzętu komputerowego, oprogramowania, sprzętu
przetwarzającego dane, maszyn biurowych, urządzeń do przesyłania
danych oraz urządzeń elektrycznych i elektronicznych, pośrednictwo
w zakresie pozyskiwania i systematyzacji danych do komputerowych
baz danych, wyszukiwania informacji w plikach komputerowych dla
osób trzecich oraz komputerowego zarządzania plikami, dzierżawa
maszyn biurowych, informacja o powyższych usługach, doradztwo
w zakresie sprzętu przetwarzającego dane, maszyn biurowych, usługi
sprzedaży detalicznej i hurtowej dotyczące oprogramowania komputerowego, oprogramowanie do przetwarzania w chmurze, 38 telekomunikacja, transmisja danych, przesyłanie informacji za pomocą
urządzeń elektronicznych, dzierżawa urządzeń do przesyłania danych,
informacja o powyższych usługach, doradztwo w zakresie urządzeń
do przesyłania danych, interaktywne usługi telekomunikacyjne,
udostępnianie instalacji telekomunikacyjnych, doradztwo w dziedzinie telekomunikacji, 41 usługi edukacyjne, nauczanie i kształcenie
w szczególności organizowanie szkoleń dotyczących systemów i sieci komputerowych, oprogramowania oraz sprzętu komputerowego,
prowadzenie seminariów, zajęć, warsztatów, kursów on-line i konferencji w dziedzinie technologii, przetwarzania w chmurze, informacja
o powyższych usługach, 42 usługi w zakresie technologii informacyjnych, usługi hostingowe, usługi dostawców hostingu w chmurze lub
innych usługach sieciowych, oprogramowanie jako usługa [SaaS],
usługi oprogramowania do tworzenia chmury i zarządzania nią jako
usługi [SaaS], usługi doradcze w zakresie gromadzenia, przechowywania, przetwarzania i udostępniania danych w chmurze lub innych usługach sieciowych, usługi doradcze w zakresie technologii przetwarzania w chmurze lub innych usługach sieciowych, usługi udostępniania
maszyn wirtualnych, usługi udostępniania i zarządzania środowiskiem
uruchomieniowym programów komputerowych, usługi wsparcia
technicznego dotyczące zarządzania komputerową lub programową
infrastrukturą zdalną, usługi wsparcia technicznego dotyczące zarządzania infrastrukturą komputerową lub programową, usługi monitorowania, administracji i zarządzania systemami informatycznymi, usługi monitorowania, administracji i zarządzania aplikacjami w chmurze
lub innych usługach sieciowych, usługi tworzenia aplikacji internetowych, usługi gromadzenia, przechowywania i archiwizacji danych,
usługi przetwarzania danych w chmurze, usługi przetwarzania danych
w usługach sieciowych, usługi centrów danych, usługi odzyskiwania
danych, usługi zarządzania bazą danych, usługi projektowania, budowy i utrzymania sieci komputerowych, usługi zarządzania bezpieczeństwem w sieciach komputerowych, ochrona sieci komputerowych przed zagrożeniami związanymi z nieuprawnionym dostępem
do danych lub zakłóceniami funkcjonowania sieci komputerowych,
usługi monitorowania i zarządzania bezpieczeństwem w usługach
sieciowych, usługi monitorowania i zarządzania bezpieczeństwem
w usługach sieciowych polegające na egzekwowaniu, ograniczaniu
i kontrolowaniu uprawnień dostępu do użytkowników zasobów obliczeniowych dla zasobów chmurowych, mobilnych lub sieciowych,
projektowanie, ekspertyzy i rozwój sprzętu komputerowego, oprogramowania, sieci komputerowych, sprzętu przetwarzającego dane,
maszyn biurowych, urządzeń do przesyłania danych oraz urządzeń
elektrycznych i elektronicznych, doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego, oprogramowania, sieci komputerowych, programo-

wanie komputerów lub sprzętu przetwarzającego dane, aktualizacja
oprogramowania komputerowego, wypożyczanie komputerów i innego sprzętu przetwarzającego dane, techniczne usługi i badania
oraz ich projektowanie, archiwizacja elektronicznych baz danych,
usługi w zakresie utrzymania komputerowych baz danych, informacja
o powyższych usługach, 45 doradztwo związane z rejestracją nazw
domen, rejestracja nazw domen w celu identyfikacji użytkowników
w globalnej sieci komputerowej, rejestrowanie nazw domen, wynajem
nazw domen internetowych.

(111) 334683
(220) 2020 02 04
(210) 509818
(151) 2020 10 12
(441) 2020 04 14
(732) BZK TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) KILIŃSKI
(510), (511) 33 napoje alkoholowe z wyjątkiem piwa, gotowe napoje
alkoholowe, aperitify, koktajle, wódki, likiery, brandy, wina.
(111) 334684
(220) 2020 02 04
(210) 509852
(151) 2020 10 14
(441) 2020 05 18
(732) SYNOPTIS PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CERA+ ANTIAGING
(540)

(531) 24.13.09, 24.17.07, 27.05.01
(510), (511) 3 kosmetyki, mydła, kremy, pasty, lotiony, peelingi, lakiery do paznokci, maseczki kosmetyczne, pomadki do ust, antyperspiranty, preparaty do kąpieli, preparaty kosmetyczne do odchudzania,
preparaty do golenia, odświeżacze do ust w aerozolu, środki do pielęgnacji zębów i jamy ustnej, preparaty do czyszczenia protez zębowych, żele i paski wybielające zęby, preparaty do pielęgnacji włosów,
szampony, preparaty do opalania, produkty perfumeryjne, perfumy,
chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, preparaty do depilacji, produkty toaletowe i kosmetyczne, środki sanitarne do celów
medycznych, środki do czyszczenia, polerowania, szorowania i ścierania, środki stosowane w praniu, w tym środki wybielające, olejki
eteryczne, 5 kosmetyki lecznicze, produkty farmaceutyczne, produkty lecznicze, witaminy, mikroelementy dla ludzi i zwierząt, mineralne
dodatki do żywności, mineralne wody do celów leczniczych, preparaty wspomagające leczenie i wzmacniające organizm, suplementy
diety do celów leczniczych, dietetyczne środki spożywcze do celów
leczniczych, substancje dietetyczne do celów leczniczych, preparaty ziołowe do celów medycznych, zioła lecznicze, herbaty lecznicze,
produkty biobójcze, produkty biologiczne do celów medycznych
lub weterynaryjnych, produkty bakteriobójcze do celów medycznych lub weterynaryjnych, szczepionki, surowice, produkty krwiopochodne, produkty biotechnologiczne do celów medycznych lub
weterynaryjnych, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry,
preparaty przeciwtrądzikowe, płyny farmaceutyczne, żywność dla
niemowląt, plastry, materiały do opatrunków gipsowych, materiały
opatrunkowe, środki sanitarne do celów medycznych, środki odkażające, produkty weterynaryjne, produkty chemiczne przeznaczone
dla nauk medycznych, preparaty diagnostyczne do celów medycznych, środki dezynfekcyjne, wyżej wskazane towary nie są przeznaczone do dziedziny stomatologii i techniki dentystycznej, 10 aparaty
i instrumenty medyczne i weterynaryjne, aparaty i podpory do celów
medycznych, odzież, nakrycia głowy i obuwie dla personelu medycznego i pacjentów, aparatura diagnostyczna do celów medycznych,
aparatura do analizy do celów medycznych, butelki dla niemowląt,
aparatura i instrumenty chirurgiczne, przyrządy do fizykoterapii,
przyborniki lekarskie, artykuły ortopedyczne, smoczki dziecięce,
bandaże ujmowane w tej klasie, poduszki do celów leczniczych,
strzykawki do celów medycznych, aparaty i narzędzia weterynaryjne,
wyżej wskazane towary nie są przeznaczone do dziedziny stomatologii i techniki dentystycznej.
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(111) 334685
(220) 2020 02 05
(151) 2020 10 14
(441) 2020 06 22
(732) SPÓŁDZIELCZA MLECZARNIA SPOMLEK,
Radzyń Podlaski (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Basiuni
(540)

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO
(210) 509895

(591) zielony, żółty
(531) 29.01.12, 27.05.01
(510), (511) 29 nabiał, produkty serowarskie, sery, sery twarogowe,
sery podpuszczkowe, sery kwasowe, sery zwarowe, sery dojrzewające i niedojrzewające, sery topione, produkty serowe, twarogi, serki
homogenizowane, jogurty, kefiry, śmietany, śmietany z dodatkiem
owoców, śmietanki do kawy, maślanki, mleko, napoje mleczne lub
z przewagą mleka, produkty mleczne, 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna, w tym sprzedaż za pośrednictwem Internetu artykułów
spożywczych, nabiału w szczególności serów, twarogów, serków homogenizowanych, jogurtów, kefirów, śmietan, śmietanek do kawy,
maślanki, mleka, doradztwo w sprawach działalności gospodarczej,
organizowanie targów i wystaw w celach handlowych, dystrybucja
materiałów reklamowych dotyczących artykułów spożywczych,
nabiału w szczególności serów, twarogów, serków homogenizowanych, jogurtów, kefirów, śmietan, śmietanek do kawy, maślanki,
mleka, informacja handlowa, promocja sprzedaży artykułów spożywczych, nabiału w szczególności serów, twarogów, serków homogenizowanych, jogurtów, kefirów, śmietan, śmietanek do kawy,
maślanki, mleka, usługi organizowania programów lojalnościowych,
reklama za pośrednictwem sieci komputerowych Internetu, publikowanie tekstów reklamowych, organizowanie i prowadzenie kampanii reklamowych dotyczących artykułów spożywczych, nabiału
w szczególności serów, twarogów, serków homogenizowanych, jogurtów, kefirów, śmietan, śmietanek do kawy, maślanki, mleka.
(111) 334686
(220) 2020 02 11
(210) 509908
(151) 2020 10 14
(441) 2020 06 22
(732)	NATURHOUSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Menoblital
(510), (511) 5 suplementy diety, kapsułki z olejkiem, ekstrakty roślinne i witaminy stosowane w okresie menopauzy.
(111) 334687
(220) 2020 02 07
(151) 2020 10 14
(441) 2020 06 29
(732) JUNO THERAPEUTICS, INC., Seattle (US)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Breyanzi
(540)

(210) 509978

(591) ciemnoniebieski, pomarańczowy, jasnoniebieski
(531) 26.01.01, 29.01.13, 27.05.01
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne do leczenia nowotworów
i chorób autoimmunologicznych, preparaty farmaceutyczne do leczenia chłoniaków, preparaty farmaceutyczne do hamowania wytwarzania cytokin, preparaty farmaceutyczne modulujące układ
odpornościowy, preparaty farmaceutyczne, mianowicie preparaty
stosowane przy leczeniu guzów, preparaty farmaceutyczne i biologiczne do immunoterapii, w tym terapii komórkami T, komórki do celów medycznych lub klinicznych, zestawy diagnostyczne składające
się głównie z komórek do celów medycznych lub klinicznych.
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(111) 334688
(220) 2020 02 07
(210) 509979
(151) 2020 10 14
(441) 2020 03 16
(732) WASZ SKLEP SPAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) bean tree
(540)

(591) biały, ciemnoszary
(531) 05.01.16, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 21 szklanki, kieliszki, naczynia do picia i akcesoria barowe,
butelki z tworzywa sztucznego, butelki szklane (na napoje), piersiówki, butelki zamykane próżniowo i izolowane termicznie do użytku
domowego, pojemniki do napojów, pojemniki kuchenne, pojemniki
termoizolacyjne na napoje, pojemniki ze szkła, ekspresy do kawy nieelektryczne, nieelektryczne zaparzacze do kawy z tłokiem, czajniki
nieelektryczne, zaparzaczki do herbaty nie z metali szlachetnych,
czajniczki do herbaty nie z metali szlachetnych, sitka do herbaty,
nieelektryczne podgrzewacze do herbaty składające się ze stojaka
pod czajniczek do herbaty z uchwytem na świeczkę, pojemniki termoizolacyjne na napoje, filiżanki, spodeczki, kubki, naczynia szklane do napojów, filtry do kawy wielokrotnego użytku, nie z papieru,
podkładki pod szklanki, nie z papieru i nie z materiałów tekstylnych,
serwisy do herbaty nie z metali szlachetnych, tace do użytku domowego, naczynia, talerze, miseczki, dzbanki, podkładki pod garnki,
pojemniki do gospodarstwa domowego lub pojemniki kuchenne,
przykrycia na czajniczek, świeczniki (nie z metali szlachetnych), statuetki z porcelany, terakoty lub szkła, ozdoby porcelanowe, łopatki
(zastawa stołowa) do użytku kuchennego, nieelektryczne trzepaczki
do ubijania piany do celów domowych, 29 mleko, produkty na bazie
mleka, w tym napoje na bazie mleka, jogurt i napoje sporządzone
z jogurtu, koktajle mleczne ujęte w tej klasie, napoje na bazie mleka,
napoje na bazie jogurtu, napoje na bazie mleka migdałowego, napoje mleczne o smaku kakaowym, napoje z jogurtu, napoje na bazie
mleka zawierające sok owocowy, zupy i preparaty do sporządzania
zup, sałatki owocowe i sałatki warzywne, gotowe dania składające
się głównie z mięsa, gotowe dania składające się głównie z kotletów
rybnych, warzyw, gotowanych jajek i bulionu (oden), gotowe dania
warzywne, pasztet warzywny, pasztet z wątróbki, foie gras (pasztet
sztrasburski), pasztet z gęsich wątróbek, pasty mięsne (w tym pasztety, smalec), hot dogi w cieście kukurydzianym, 30 mrożone napoje
[frappe], napoje mrożone na bazie czekolady, napoje mrożone na bazie kawy, napoje mrożone na bazie kakao, mrożona herbata, mrożona kawa, mrożone napoje czekoladowe, lody, kawa, kawa [ziarenka],
napoje na bazie czekolady, napoje na bazie kakao, napoje na bazie
kawy, aromaty do napojów ujętych w tej klasie, herbata, cukier, chleb,
pasztet w cieście (pâté en croûte), ciasta, biszkopty, krakersy, kanapki,
w tym tosty, kanapki z parówką [hot dog], preparaty zbożowe, wyroby przekąskowe ujęte w tej klasie, wyroby cukiernicze, placki, ciastka,
gofry, croissanty, torty, dania gotowe suche lub w płynie, zawierające
głównie ryż, dania gotowe suche lub w płynie, zawierające głównie
makaron, dania na bazie ryżu, dania na bazie makaronu, makarony
mączne spożywcze, 32 napoje bezalkoholowe, wody mineralne i gazowane, napoje owocowe i soki owocowe, koktajle mleczne ujęte
w tej klasie, mrożone napoje owocowe, mrożone napoje gazowane, napoje mrożone na bazie owoców, 35 usługi handlu hurtowego i detalicznego artykułów spożywczych i używek, usługi handlu
hurtowego i detalicznego artykułów papierniczych, kosmetyków,
chemii gospodarczej i artykułów gospodarstwa domowego, usługi
w zakresie sprzedaży detalicznej i hurtowej bibułek papierosowych,
papierosów, cygar, tytoniu, zapałek i przyborów dla palaczy, usługi
w zakresie sprzedaży detalicznej i hurtowej prasy, czasopism i wydawnictw papierowych, usługi franchisingowe w zakresie pomocy
przy zakładaniu i prowadzeniu firm, franczyza w zakresie prowadzenia punktów sprzedaży hurtowej i detalicznej, franczyza w zakresie

252

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO	Nr 6/2021

prowadzenia lokali gastronomicznych, franczyza w zakresie prowadzenia kawiarni, franchising, mianowicie udzielanie pomocy handlowej w zakładaniu i/lub prowadzeniu restauracji, kawiarni, kawiarni,
herbaciarni i barów z przekąskami, usługi franczyzowe związane
z pomocą dla firm, doradztwo i konsultacje biznesowe w zakresie
franchisingu, usługi doradcze w zakresie zakładania przedsiębiorstw
franchisingowych, usługi świadczone przez franczyzodawcę, mianowicie pomoc w prowadzeniu przedsiębiorstw przemysłowych
lub handlowych lub w zarządzaniu nimi, organizowanie dystrybucji
próbek kawy do celów reklamowych, organizowanie i prowadzenie
degustacji kawy do celów reklamowych, 41 organizowanie i prowadzenie szkoleń dla baristów, organizowanie i prowadzenie degustacji kawy do celów szkoleniowych, 43 kawiarnie, usługi zaopatrzenia
w żywność i napoje, usługi kawiarni, usługi barów i restauracji, kafeterie, restauracje, snack-bary, bary, usługi kateringowe, restauracje
oferujące dania na wynos.

(111) 334689
(220) 2020 02 07
(210) 509980
(151) 2020 10 14
(441) 2020 03 16
(732)	GRUSZKA BEATA ANNA ZAKŁAD ZWALCZANIA
SZKODNIKÓW FENDA, Włocławek (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Zakład Zwalczania Szkodników FENDA
(540)

(591) niebieski, ciemnoniebieski, biały, brązowy, jasnobrązowy,
czerwony, czarny
(531) 03.13.11, 03.13.24, 26.04.02, 26.04.15, 26.04.22, 29.01.15, 27.05.01
(510), (511) 37 deratyzacja, dezynfekcja, dezynfekcja budynków zapobiegająca plagom bakterii, dezynfekcja pomieszczeń, dezynfekowanie pomieszczeń w celu zapobiegania infestacji bakteryjnej,
eliminowanie robactwa [inne niż w rolnictwie], fumigacja, fumigacja
budynków przeciwko szkodnikom, fumigacja towarów przeciwko
szkodnikom, impregnowanie powierzchni preparatami do odstraszania zwierząt, kontrole konstrukcji w celu wykrycia korników, kontrole
pomieszczeń w celu wykrycia korników, niszczenie robactwa [inne
niż w rolnictwie], niszczenie szkodników, niszczenie szkodników [inne
niż w rolnictwie], niszczenie szkodników [inne niż w rolnictwie, leśnictwie lub ogrodnictwie], odymianie budynków przeciwko robactwu,
odymianie budynków przeciwko szkodnikom, odymianie towarów
przeciwko robactwu, odymianie towarów przeciwko szkodnikom,
rozpylanie środków owadobójczych w budynkach komercyjnych,
rozpylanie środków owadobójczych w domach mieszkalnych, tępienie szkodników, inne niż w rolnictwie, akwakulturze, ogrodnictwie
i leśnictwie, usługi dezynfekcji, usługi dezynsekcyjne, inne niż dla
rolnictwa, akwakultury, ogrodnictwa i leśnictwa, usługi zwalczania
szkodników, inne niż dla rolnictwa, ogrodnictwa lub leśnictwa, zabezpieczanie budynków przed dostępem szkodników i robactwa, zabezpieczanie konstrukcji przed dostępem szkodników i robactwa, zabezpieczanie pomieszczeń przed dostępem szkodników i robactwa,
zwalczanie pcheł, zwalczanie szkodników, zwalczanie szkodników
w budynkach, zwalczanie szkodników w budynkach mieszkalnych,
zwalczanie szkodników w związku z ptakami, zwalczanie termitów.
(111) 334690
(220) 2020 02 07
(210) 509984
(151) 2020 10 14
(441) 2020 03 16
(732) WASZ SKLEP SPAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BEANTREE Café
(540)

(591) ciemnoszary
(531) 27.05.01, 26.11.01, 26.11.09, 27.05.11
(510), (511) 21 szklanki, kieliszki, naczynia do picia i akcesoria barowe,
butelki z tworzywa sztucznego, butelki szklane (na napoje), piersiów-

ki, butelki zamykane próżniowo i izolowane termicznie do użytku
domowego, pojemniki do napojów, pojemniki kuchenne, pojemniki
termoizolacyjne na napoje, pojemniki ze szkła, ekspresy do kawy nieelektryczne, nieelektryczne zaparzacze do kawy z tłokiem, czajniki
nieelektryczne, zaparzaczki do herbaty nie z metali szlachetnych,
czajniczki do herbaty nie z metali szlachetnych, sitka do herbaty,
nieelektryczne podgrzewacze do herbaty składające się ze stojaka
pod czajniczek do herbaty z uchwytem na świeczkę, pojemniki termoizolacyjne na napoje, filiżanki, spodeczki, kubki, naczynia szklane do napojów, filtry do kawy wielokrotnego użytku, nie z papieru,
podkładki pod szklanki, nie z papieru i nie z materiałów tekstylnych,
serwisy do herbaty nie z metali szlachetnych, tace do użytku domowego, naczynia, talerze, miseczki, dzbanki, podkładki pod garnki,
pojemniki do gospodarstwa domowego lub pojemniki kuchenne,
przykrycia na czajniczek, świeczniki (nie z metali szlachetnych), statuetki z porcelany, terakoty lub szkła, ozdoby porcelanowe, łopatki
(zastawa stołowa) do użytku kuchennego, nieelektryczne trzepaczki
do ubijania piany do celów domowych, 29 mleko, produkty na bazie
mleka, w tym napoje na bazie mleka, jogurt i napoje sporządzone
z jogurtu, koktajle mleczne ujęte w tej klasie, napoje na bazie mleka,
napoje na bazie jogurtu, napoje na bazie mleka migdałowego, napoje mleczne o smaku kakaowym, napoje z jogurtu, napoje na bazie
mleka zawierające sok owocowy, zupy i preparaty do sporządzania
zup, sałatki owocowe i sałatki warzywne, gotowe dania składające
się głównie z mięsa, gotowe dania składające się głównie z kotletów
rybnych, warzyw, gotowanych jajek i bulionu (oden), gotowe dania
warzywne, pasztet warzywny, pasztet z wątróbki, foie gras (pasztet
sztrasburski), pasztet z gęsich wątróbek, pasty mięsne (w tym pasztety, smalec), hot dogi w cieście kukurydzianym, 30 mrożone napoje
[frappe], napoje mrożone na bazie czekolady, napoje mrożone na bazie kawy, napoje mrożone na bazie kakao, mrożona herbata, mrożona kawa, mrożone napoje czekoladowe, lody, kawa, kawa [ziarenka],
napoje na bazie czekolady, napoje na bazie kakao, napoje na bazie
kawy, aromaty do napojów ujętych w tej klasie, herbata, cukier, chleb,
pasztet w cieście (pâté en croûte), ciasta, biszkopty, krakersy, kanapki,
w tym tosty, kanapki z parówką [hot dog], preparaty zbożowe, wyroby przekąskowe ujęte w tej klasie, wyroby cukiernicze, placki, ciastka,
gofry, croissanty, torty, dania gotowe suche lub w płynie, zawierające
głównie ryż, dania gotowe suche lub w płynie, zawierające głównie
makaron, dania na bazie ryżu, dania na bazie makaronu, makarony
mączne spożywcze, 32 napoje bezalkoholowe, wody mineralne i gazowane, napoje owocowe i soki owocowe, koktajle mleczne ujęte
w tej klasie, mrożone napoje owocowe, mrożone napoje gazowane, napoje mrożone na bazie owoców, 35 usługi handlu hurtowego i detalicznego artykułów spożywczych i używek, usługi handlu
hurtowego i detalicznego artykułów papierniczych, kosmetyków,
chemii gospodarczej i artykułów gospodarstwa domowego, usługi
w zakresie sprzedaży detalicznej i hurtowej bibułek papierosowych,
papierosów, cygar, tytoniu, zapałek i przyborów dla palaczy, usługi
w zakresie sprzedaży detalicznej i hurtowej prasy, czasopism i wydawnictw papierowych, usługi franchisingowe w zakresie pomocy
przy zakładaniu i prowadzeniu firm, franczyza w zakresie prowadzenia punktów sprzedaży hurtowej i detalicznej, franczyza w zakresie
prowadzenia lokali gastronomicznych, franczyza w zakresie prowadzenia kawiarni, franchising, mianowicie udzielanie pomocy handlowej w zakładaniu i/lub prowadzeniu restauracji, kawiarni, kawiarni,
herbaciarni i barów z przekąskami, usługi franczyzowe związane
z pomocą dla firm, doradztwo i konsultacje biznesowe w zakresie
franchisingu, usługi doradcze w zakresie zakładania przedsiębiorstw
franchisingowych, usługi świadczone przez franczyzodawcę, mianowicie pomoc w prowadzeniu przedsiębiorstw przemysłowych
lub handlowych lub w zarządzaniu nimi, organizowanie dystrybucji
próbek kawy do celów reklamowych, organizowanie i prowadzenie
degustacji kawy do celów reklamowych, 41 organizowanie i prowadzenie szkoleń dla baristów, organizowanie i prowadzenie degustacji kawy do celów szkoleniowych, 43 kawiarnie, usługi zaopatrzenia
w żywność i napoje, usługi kawiarni, usługi barów i restauracji, kafeterie, restauracje, snack-bary, bary, usługi kateringowe, restauracje
oferujące dania na wynos.

(111) 334691
(220) 2020 02 07
(151) 2020 10 13
(441) 2020 06 29
(732) FROŃ KAROL SMC 24, Częstochowa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)

(210) 509990
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(540) SALES HUNTER
(540)

(591) biały, czarny, czerwony
(531) 29.01.13, 27.05.01, 03.01.08, 26.03.15
(510), (511) 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna odzieży i kosmetyków,
oraz agencje informacji handlowej, agencje reklamowe, analizy
kosztów, audyt działalności gospodarczej, audyt finansowy, badania
biznesowe, badania dotyczące działalności gospodarczej, badania
opinii publicznej, badania rynkowe, badania w zakresie biznesu, bezpośrednia reklama pocztowa, biura pośrednictwa pracy, 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, ekonomiczne prognozy, handlowe informacje i porady udzielane konsumentom w wyborze towarów i usług,
informacja o działalności gospodarczej, kolportaż próbek, marketing
ukierunkowany, marketing w ramach wydawania oprogramowania,
negocjowanie i rozliczanie transakcji handlowych dla osób trzecich,
negocjowanie umów biznesowych dla osób trzecich, opracowywanie CV dla osób trzecich, optymalizacja wyszukiwarek do celów promocji dodatkowej, outsourcing jako doradztwo biznesowe, pisanie
scenariuszy do celów reklamowych, 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, profilowanie konsumentów
do celów komercyjnych lub marketingowych, promowanie towarów
i usług w formie sponsorowania wydarzeń sportowych, przeprowadzanie testów psychologicznych w celu selekcji personelu, publikowanie tekstów reklamowych, reklama, reklama korespondencyjna,
reklama online 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,
telefoniczne udzielanie informacji dla nieobecnych abonentów,
telemarketing, tworzenie tekstów reklamowych, tymczasowe zarządzanie przedsiębiorstwem, uaktualnianie materiałów reklamowych, udostępnianie informacji o działalności gospodarczej za pośrednictwem strony internetowej, usługi doradcze w zarządzaniu
działalnością gospodarczą, usługi doradztwa w zakresie działalności
gospodarczej, usługi ekspertów w zakresie efektywności biznesowej, usługi komunikacji korporacyjnej, usługi lobbingu handlowego,
usługi marketingowe, usługi pośrednictwa biznesowego dotyczące kontaktowania ze sobą potencjalnych inwestorów prywatnych
z przedsiębiorcami potrzebującymi finansowania, usługi pośrednictwa w handlu, usługi pośrednictwa w zakresie nabywania usług telekomunikacyjnych dla osób trzecich, usługi public relations, usługi relacji z mediami, usługi w zakresie opracowania graficznego do celów
reklamowych, usługi w zakresie porównywania cen, usługi w zakresie wywiadu konkurencyjnego, usługi w zakresie wywiadu rynkowego, wyceny handlowe, wynajem bilbordów jako tablic reklamowych,
wynajem czasu reklamowego we wszystkich środkach przekazu, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, 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, zapewnianie recenzji użytkowników w celach handlowych
lub reklamowych, zarządzanie w działalności gospodarczej dla usługodawców pracujących jako wolni strzelcy, zarządzanie w zakresie
zamówień handlowych, 41 doradztwo zawodowe, fotoreportaże,
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informacja o edukacji, kształcenie praktyczne jako pokazy, nauczanie indywidualne, 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
jako zajęć szkoleniowych, organizowanie konkursów edukacyjnych
lub rozrywkowych, organizowanie wystaw w celach kulturalnych
lub edukacyjnych, przekazywanie know-how jako szkolenia, usługi
edukacyjne świadczone przez asystentów dla osób wymagających
specjalnej opieki, usługi edukacyjne świadczone przez szkoły, usługi
klubowe jako nauczanie, usługi przekwalifikowania zawodowego,
usługi szkoleniowe zapewniane przy pomocy symulatorów, usługi
trenerskie, usługi w zakresie oświaty jako nauczanie, wypożyczanie
symulatorów szkoleniowych.

(111) 334692
(220) 2020 01 24
(210) 509445
(151) 2020 10 14
(441) 2020 05 11
(732) Swiss Pharma International AG, Zurych (CH)
(540) (znak słowny)
(540)	ADRIMAX
(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) 334693
(220) 2020 01 28
(210) 509501
(151) 2020 10 13
(441) 2020 04 14
(732) FABRYKA CUKIERNICZA KOPERNIK SPÓŁKA AKCYJNA,
Toruń (PL)
(540) (znak słowny)
(540) KATARZYNKA
(510), (511) 9 publikacje elektroniczne, publikacje w formie elektronicznej do pobrania, publikacje elektroniczne zarejestrowane
na nośnikach komputerowych, 16 publikacje drukowane, publikacje
promocyjne, publikacje edukacyjne, publikacje reklamowe, albumy
fotograficzne i kolekcjonerskie, albumy upamiętniające wydarzenia, książki, komiksy [książki], kalendarze, katalogi, broszury, ulotki,
30 wyroby cukiernicze, pierniki, 35 usługi organizacji sieci sklepów
i punktów sprzedaży wyrobów cukierniczych wraz z przekazaniem
doświadczeń i znaków towarowych (franchising), doradztwo w sprawie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, pomoc
w zarządzaniu przedsiębiorstwami handlowymi, usługi prowadzenia
sklepów i punktów sprzedaży wyrobów cukierniczych i piekarniczych, organizowanie pokazów towarów, targów i wystaw w celach
handlowych i reklamowych, wynajmowanie miejsc na umieszczanie ogłoszeń i reklam, 41 usługi w zakresie organizowania i obsługi
konferencji, kongresów, seminariów, sympozjów, zjazdów, kursów,
szkoleń, przyjęć, balów, spotkań biznesowych, imprez kulturalnych,
rozrywkowych i sportowych, usługi wesołych miasteczek i parków
rozrywki, organizowanie konkursów, loterii, spektakli, koncertów,
wystaw z dziedziny kultury i edukacji, usługi muzealne, 43 kawiarnie,
kafeterie [bufety], herbaciarnie, pijalnie czekolady.
(111) 334694
(220) 2020 01 28
(151) 2020 10 12
(441) 2020 03 09
(732) CIĆKIEWICZ MACIEJ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) C CIĆKIEWICZ CLINIC
(540)

(591) szary, złoty
(531) 27.05.01, 29.01.12

(210) 509507
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(510), (511) 3 paski wybielające zęby, płyny do płukania ust do celów
niemedycznych, pomadki do ust, preparaty do czyszczenia protez
zębowych, preparaty do polerowania protez dentystycznych, preparaty odświeżające oddech do higieny osobistej, produkty do odświeżania oddechu w sprayu, środki do czyszczenia zębów, 10 gryzaki
pierścienie dla ząbkujących dzieci, gumki ortodontyczne, masażery do dziąseł dla niemowląt, aparatura dentystyczna, elektryczna,
ochraniacze zębów do celów dentystycznych, protezy dentystyczne,
przyrządy i przybory dentystyczne, zawieszki do smoczków, smoczki, smoczki do butelek do karmienia, smoczki do karmienia niemowląt, szczoteczki do czyszczenia języka, szczoteczki do czyszczenia
wgłębień ciała, urządzenia do użytku w ortodoncji, 21 nici dentystyczne, szczoteczki do zębów, szczoteczki do zębów elektryczne,
wodne aparaty do czyszczenia jamy ustnej, 44 chirurgia plastyczna,
ośrodki zdrowia, pomoc medyczna, usługi dentystyczne, usługi doradcze w zakresie zdrowia, usługi klinik medycznych, usługi medyczne, usługi ortodontyczne, wypożyczanie sprzętu medycznego.

(111) 334695
(220) 2020 01 31
(210) 509636
(151) 2020 10 12
(441) 2020 04 06
(732) IMPERO BOCHEŃSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Radom (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) POWŁOKA NANO GLASS NEW TECHNOLOGY
(540)

(591) biały, czerwony
(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.04.04, 01.01.02
(510), (511) 11 kabiny prysznicowe, kabiny kąpielowe, kabiny natryskowe, obudowy (kabiny do wanien), parawany nawannowe, umywalki łazienkowe, osprzęt do celów sanitarnych, 35 usługi w zakresie
sprzedaży umywalek i kabin natryskowych, usługi w zakresie sprzedaży kabin kąpielowych niemetalowych, usługi w zakresie sprzedaży kabin prysznicowych, obudowy (kabiny do wanien), parawanów
nawannowych, umywalek łazienkowych, osprzętu do celów sanitarnych, usługi konsultacyjne, doradcze, informacyjne w zakresie wyboru nabywanych towarów, 37 usługi konserwacji i napraw sprzętu
oraz urządzeń sanitarnych, instalowanie urządzeń sanitarnych, usługi konsultacyjne i doradcze w zakresie konserwacji, napraw i instalacji sprzętu i urządzeń sanitarnych.
(111) 334696
(220) 2020 05 13
(151) 2020 12 17
(441) 2020 07 13
(732) FUNDACJA NATURE FOUNDATION, Łódź (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	N NATURA ORGANICA
(540)

(210) 513440

(591) zielony, biały
(531) 05.05.16, 05.05.20, 25.01.13, 25.01.25, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.12

(510), (511) 5 leki dla ludzi, preparaty farmaceutyczne, herbaty lecznicze, herbaty odchudzające do celów leczniczych, herbaty z ziół
do celów medycznych, zioła lecznicze, zioła do palenia do celów
leczniczych, preparaty lecznicze do kąpieli, nalewki i napary do celów
leczniczych, okłady, kompresy, balsamy do celów leczniczych, kadzidełka do odstraszania owadów, 30 herbaty, napoje na bazie herbaty,
miód: wielokwiatowy, ze spadzi iglastej, gryczany, lipowy, przyprawy,
zielenina jako przyprawy, aromaty inne niż oleje esencyjne, aromaty
do napojów inne niż oleje esencyjne, 43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje (z wyłączeniem kawy), tymczasowe zakwaterowanie.

(111) 334697
(220) 2014 04 17
(210) 427650
(151) 2020 10 20
(441) 2014 08 04
(732) BNA NUTRITION ANIMALE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pruszcz Gdański (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	EXTRAMIX
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 35 usługowe badania rynku i opinii publicznej w wąsko
tematycznych zagadnieniach obrotu towarowego i usług specjalistycznych w dziedzinie pasz i przemysłu paszowego oraz hodowli
zwierząt, adresowana lub dedykowana usługowa informacja handlowa świadczona profesjonalnie osobom trzecim w oparciu o własne
zbiory danych oraz w oparciu o dane publicznie dostępne w tym internetowe w dziedzinie pasz i przemysłu paszowego oraz fermowej
hodowli zwierząt, usługowe sondaże opinii publicznej w sprawach
związanych z reklamą i akwizycją towarów i usług, usługowe powielanie dokumentacji służącej prowadzeniu działalności gospodarczej
przez osoby trzecie w dziedzinie pasz i przemysłu paszowego oraz
fermowej hodowli zwierząt, usługowe projektowanie strategii działalności gospodarczej w części dotyczącej akwizycji i reklamy dla
potrzeb innych podmiotów gospodarczych w dziedzinie pasz i przemysłu paszowego oraz fermowej hodowli zwierząt, usługi organizowania i prowadzenia dla potrzeb innych podmiotów gospodarczych
wszelkiego rodzaju pokazów i ekspozycji materiałów w dziedzinie
produkcji towarów i świadczenia usług w dziedzinie pasz i przemysłu paszowego oraz fermowej hodowli zwierząt, usługi opracowywania prognoz ekonomicznych i handlowych w dziedzinie reklamy
i akwizycji towarów i usług, usługowe rozpowszechnianie materiałów reklamowych powierzonych technikami audiowizualnymi oraz
w postaci wydawnictw drukowanych, świadczenie usług w zakresie
analiz statystycznych co do wybranych kategorii towarów i usług oraz
obrotu gospodarczego w oparciu o własne bazy danych, usługowa
transkrypcja w tym komputerowa informacji o charakterze reklamowym, akwizycyjnym i lub wdrożeniowym oraz ofertowym w dziedzinie pasz i przemysłu paszowego oraz fermowej hodowli zwierząt,
usługowe projektowanie i organizacja logistyczna co do zagadnień
reklamowo-informacyjnych wszelkiego typu wystaw, kiermaszy
i pokazów o charakterze handlowym i usługowym w dziedzinie pasz
i przemysłu paszowego oraz fermowej hodowli zwierząt, usługowa
pomoc przy zarządzaniu przedsiębiorstwami handlowymi, usługowymi i przemysłowymi w tej części, która dotyczy wizualizacji,
wydawnictw, reklamy i akwizycji, usługowe zarządzanie zbiorami
informatycznymi dla potrzeb osób trzecich, usługowa obsługa administracyjno-kadrowa podmiotów gospodarczych zajmujących
się wytwarzaniem pasz i hodowlą zwierząt, usługowe sporządzanie
technikami elektronicznego przetwarzania danych szkiców, planów
i rysunków handlowych, akwizycyjnych, reklamowych, ofertowych
i technicznych, wypożyczanie oraz udostępnianie w celach komercyjnych własnych baz danych mających związek z paszami i przemysłem
paszowym oraz fermową hodowlą zwierząt, usługi w zakresie poszukiwania i dostarczania osobom trzecim informacji specjalistycznych
związanych z działalnością komercyjną lub gospodarczą w odległych
lub rozproszonych bazach danych komputerowych i w Internet w zakresie pasz i przemysłu paszowego oraz fermowej hodowli zwierząt,
44 opracowywanie i realizowanie różnorodnych i specjalistycznych
testów psychologicznych niezbędnych w działalności gospodarczej
i testów sprawności zawodowej pracowników w zakresie pasz i przemysłu paszowego oraz fermowej hodowli zwierząt.
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(111) 334698
(220) 2020 01 31
(210) 509640
(151) 2020 10 12
(441) 2020 06 15
(732)	GENTILUOMO MILANO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540)	GENTILUOMO MILANO
(510), (511) 3 środki do pielęgnacji i konserwacji obuwia i wyrobów
ze skóry, pasty do obuwia i wyrobów ze skóry, kremy do obuwia
i wyrobów ze skóry, woski do obuwia i wyrobów ze skóry, spraye
do obuwia, środki w aerozolu do obuwia, preparaty do czyszczenia
i polerowania skóry i obuwia, aplikatory pasty do butów zawierające pastę, kosmetyki, 14 biżuteria, ozdoby do obuwia ze srebra oraz
metali nieszlachetnych, ozdoby do galanterii skórzanej ze srebra oraz
metali nieszlachetnych, ozdoby ze srebra oraz metali nieszlachetnych do: rękawiczek, aktówek, dyplomatek, portfeli, portmonetek,
etui, wizytowników, kosmetyczek, kufrów, toreb, torebek, plecaków, walizek, sakiewek, siatek, tornistrów, pasków, teczek, parasoli,
spinki do mankietów, 18 galanteria skórzana: rękawiczki, aktówki,
dyplomatki, portfele, portmonetki, etui, wizytowniki, kosmetyczki,
kufry, torby, torebki, plecaki, walizki, sakiewki, siatki, tornistry, paski,
teczki, parasole, 21 artykuły do pielęgnacji obuwia i wyrobów skórzanych, gąbki sztuczne i naturalne, gąbki do czyszczenia obuwia
i wyrobów skórzanych, czyściki do obuwia i wyrobów skórzanych,
szczotki do obuwia i wyrobów skórzanych, ściereczki do obuwia
i wyrobów skórzanych, grzebienie do obuwia i wyrobów skórzanych, urządzenia do czyszczenia obuwia, (nieelektryczne): prawidła
do butów, łyżki do butów, rękawice do polerowania butów, przyrządy do ściągania butów, nieelektryczne przybory do pastowania
butów, wycieraczki ze szczotkami [skrobaczki do oczyszczania butów], 22 woreczki do przechowywania obuwia, woreczki do przechowywania galanterii skórzanej, 25 obuwie (z wyjątkiem obuwia
ortopedycznego, ortotycznego, ochronnego), obuwie męskie, obuwie męskie biznesowe, męskie obuwie eleganckie, obuwie snickers,
odzież męska, odzież męska biznesowa, garnitury męskie, poszetki,
krawaty, skarpety, muszki, fulary, 35 sprzedaż: hurtowa, detaliczna,
on-line, import, eksport: środków do pielęgnacji i konserwacji obuwia i wyrobów ze skóry, past do obuwia i wyrobów ze skóry, kremów
do obuwia i wyrobów ze skóry, wosków do obuwia i wyrobów ze skóry, sprayów do obuwia, środków w aerozolu do obuwia, preparatów
do czyszczenia i polerowania skóry i obuwia, aplikatorów pasty
do butów zawierające pastę, kosmetyków, biżuterii, ozdób do obuwia, biżuterii, ozdób do galanterii skórzanej, ozdób do: rękawiczek,
aktówek, dyplomatek, portfeli, portmonetek, etui, wizytowników,
kosmetyczek, kufrów, toreb, torebek, plecaków, walizek, sakiewek,
siatek, tornistrów, pasków, teczek, parasoli, spinek do mankietów, galanterii skórzanej, rękawiczek, aktówek, dyplomatek, portfeli, portmonetek, etui, wizytowników, kosmetyczek, kufrów, toreb, torebek,
plecaków, walizek, sakiewek, siatek, tornistrów, pasków, teczek, parasoli, artykułów do pielęgnacji obuwia i wyrobów skórzanych, gąbek
sztucznych i naturalnych, gąbek do czyszczenia obuwia i wyrobów
skórzanych, czyścików do obuwia i wyrobów skórzanych, szczotek
do obuwia i wyrobów skórzanych, ściereczek do obuwia i wyrobów
skórzanych, grzebieni do obuwia i wyrobów skórzanych, urządzeń
do czyszczenia obuwia, (nieelektrycznych), prawideł do butów, łyżek
do butów, rękawic do polerowania butów, przyrządów do ściągania
butów, nieelektrycznych przyborów do pastowania butów, wycieraczek ze szczotkami [skrobaczek do oczyszczania butów], woreczków
do przechowywania obuwia, woreczków do przechowywania galanterii skórzanej, obuwia (z wyjątkiem obuwia ortopedycznego, ortotycznego, ochronnego), obuwia męskiego, obuwia męskiego biznesowego, męskiego obuwia eleganckiego, obuwia snickers, odzieży
męskiej, odzieży męskiej biznesowej, garniturów męskich, poszetek,
krawatów, skarpet, muszek, fularów, usługi doradztwa gospodarczego i marketingu w zakresie wizerunku, obuwia, obuwia męskiego,
odzieży męskiej, biżuterii, ozdób do obuwia, biżuterii, ozdób do galanterii skórzanej, 42 projektowanie obuwia, projektowanie biżuterii,
projektowanie ozdób do obuwia, spinek do mankietów, projektowanie galanterii skórzanej, projektowanie: rękawiczek, aktówek, dyplomatek, portfeli, portmonetek, etui, wizytowników, kosmetyczek, kufrów, toreb, torebek, plecaków, walizek, sakiewek, siatek, tornistrów,
pasków, teczek, parasoli.
(111) 334699
(151) 2020 10 14

(220) 2020 01 30
(441) 2020 03 09

(210) 509679

255

(732) WILK URSZULA USŁUGI MARKETINGOWE I WYDAWNICZE,
Chyliczki (PL)
(540) (znak słowny)
(540) mediatalk
(510), (511) 35 doradztwo marketingowe w zakresie mediów społecznościowych, marketing internetowy, marketing afiliacyjny, kampanie
marketingowe, reklama i marketing, usługi agencji marketingowych,
planowanie strategii marketingowych, prowadzenie badań marketingowych, usługi reklamowe i marketingowe świadczone za pomocą
mediów społecznościowych, redagowanie tekstów reklamowych.
(111) 334700
(220) 2020 01 31
(210) 509685
(151) 2020 10 14
(441) 2020 03 09
(732) MARKOWSKI ARKADIUSZ EDU3DKACJA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) edu3Dkacja
(540)

(591) błękitny, czarny, czerwony, niebieski, pomarańczowy, żółty
(531) 16.01.12, 26.02.07, 26.11.02, 26.11.08, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 40 drukowanie 3D, 41 organizowanie i prowadzenie
warsztatów (szkolenia).

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) 030543
(111) 042543
(111) 042585
(111) 042701
(111) 049988
(111) 050995
(111) 058615
(111) 068216
(111) 068868
(111) 069541
(111) 070213
(111) 070221
(111) 070229
(111) 070282
(111) 070487

(180) 2030 07 27
(180) 2031 01 23
(180) 2031 02 16
(180) 2031 05 13
(180) 2031 02 19
(180) 2031 04 29
(180) 2031 01 22
(180) 2030 08 21
(180) 2030 10 23
(180) 2030 10 31
(180) 2031 02 05
(180) 2031 02 07
(180) 2031 02 12
(180) 2031 02 14
(180) 2030 11 28

(111) 071168
(111) 071189
(111) 071224
(111) 071234
(111) 071236
(111) 071359
(111) 071412
(111) 071611
(111) 071824
(111) 072059
(111) 072123
(111) 072152
(111) 072234
(111) 072254
(111) 072366

(180) 2031 01 23
(180) 2031 01 29
(180) 2031 02 08
(180) 2031 02 08
(180) 2031 02 08
(180) 2031 03 07
(180) 2030 10 10
(180) 2031 01 28
(180) 2031 01 24
(180) 2031 04 04
(180) 2031 01 02
(180) 2031 02 11
(180) 2031 03 27
(180) 2031 04 11
(180) 2031 03 11

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

256
(111) 072378
(111) 072431
(111) 072532
(111) 072663
(111) 072687
(111) 072688
(111) 072890
(111) 073228
(111) 073313
(111) 073511
(111) 073573
(111) 073836
(111) 073872
(111) 074180
(111) 074578
(111) 074593
(111) 075456
(111) 081902
(111) 084588
(111) 084589
(111) 139867
(111) 139868
(111) 139870
(111) 146467
(111) 152302
(111) 152877
(111) 153639
(111) 155122
(111) 155161
(111) 155162
(111) 155309
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(180) 2031 03 11
(180) 2031 04 05
(180) 2031 02 22
(180) 2031 01 31
(180) 2031 04 26
(180) 2031 04 26
(180) 2031 05 14
(180) 2031 02 27
(180) 2031 04 24
(180) 2031 07 17
(180) 2031 03 12
(180) 2031 05 22
(180) 2031 07 04
(180) 2031 06 26
(180) 2031 01 31
(180) 2031 03 18
(180) 2031 04 08
(180) 2031 01 31
(180) 2031 01 31
(180) 2031 01 31
(180) 2031 08 13
(180) 2031 08 13
(180) 2031 08 17
(180) 2031 02 22
(180) 2030 07 28
(180) 2031 11 26
(180) 2031 02 06
(180) 2031 01 15
(180) 2031 01 26
(180) 2031 01 26
(180) 2030 11 08

Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w części dla
towarów: 35: analizy kosztów, badania rynku, badania w dziedzinie
działalności gospodarczej, doradztwo handlowe, doradztwo w zakresie organizowania, kierowania
i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie zarządzania kadrowego, doradztwo
podatkowe, doradztwo personalne, ekspertyzy opłacalności, kompilacja informacji w komputerowych bazach danych, marketing,
prognozy ekonomiczne, prowadzenie ksiąg handlowych, rachunkowość, działalność informacyjna,
skomputeryzowane zarządzanie
plikami, sporządzanie wniosków
kredytowych dla podmiotów
gospodarczych, opracowywanie
systemów oceny i doboru kadr,
wycena drzew na pniu, wycena
lasów, wycena działalności handlowej, zarządzanie zbiorami
informatycznymi; 36: administrowanie nieruchomościami, dzierżawa nieruchomości, agencje
pośrednictwa w handlu nieruchomościami, analizy finansowe, doradztwo w sprawach finansowych
i ubezpieczeniowych, działalność
finansowa, inwestycje kapitałowe, kantory wymiany pieniędzy,
lokaty kapitałów, pośrednictwo
w sprawach kupna-sprzedaży
i najmu nieruchomości, pośrednictwo ubezpieczeniowe, powier-

(111) 155352
(111) 155367
(111) 155558
(111) 155586
(111) 155610
(111) 155613
(111) 155751
(111) 155845
(111) 155857
(111) 155861
(111) 155863
(111) 155951
(111) 156154
(111) 156229
(111) 156231
(111) 156553
(111) 156554
(111) 156723
(111) 156821
(111) 157248

(180) 2031 03 26
(180) 2031 04 09
(180) 2031 02 02
(180) 2031 01 25
(180) 2031 03 05
(180) 2031 03 06
(180) 2031 04 12
(180) 2031 03 16
(180) 2031 03 29
(180) 2031 04 03
(180) 2031 04 03
(180) 2031 02 08
(180) 2031 04 19
(180) 2031 01 26
(180) 2031 02 07
(180) 2031 02 14
(180) 2031 02 14
(180) 2031 02 19
(180) 2031 02 08
(180) 2030 10 27

(111) 157327
(111) 157378
(111) 157406
(111) 157453
(111) 157510
(111) 157511
(111) 157591
(111) 157690
(111) 157691
(111) 157909
(111) 158006
(111) 158041
(111) 158337
(111) 158421
(111) 158422
(111) 158473
(111) 158474
(111) 158497
(111) 158592
(111) 158622
(111) 158637
(111) 158833
(111) 159189
(111) 159213
(111) 159215
(111) 159216
(111) 159217
(111) 159219
(111) 159278
(111) 159284
(111) 159344
(111) 159526
(111) 159739
(111) 159742
(111) 159764

(180) 2031 02 02
(180) 2031 05 08
(180) 2031 03 09
(180) 2030 11 03
(180) 2031 02 01
(180) 2031 02 01
(180) 2031 03 02
(180) 2031 03 06
(180) 2031 03 06
(180) 2031 04 24
(180) 2031 01 24
(180) 2031 01 29
(180) 2031 07 04
(180) 2031 03 30
(180) 2031 03 30
(180) 2031 03 01
(180) 2031 03 01
(180) 2031 03 30
(180) 2031 04 30
(180) 2031 03 09
(180) 2031 05 22
(180) 2031 02 07
(180) 2031 04 30
(180) 2031 03 16
(180) 2031 03 16
(180) 2031 03 16
(180) 2031 03 16
(180) 2031 03 16
(180) 2031 02 19
(180) 2031 03 19
(180) 2031 02 13
(180) 2031 02 27
(180) 2031 03 22
(180) 2031 03 22
(180) 2031 07 04

nictwo, wycena nieruchomości,
rozliczenia finansowe transakcji
związane z kupnem lub sprzedażą nieruchomości, szacowanie
wartości dla celów fiskalnych,
wynajmowanie nieruchomości,
wynajmowanie mieszkań, zarządzanie nieruchomościami, usługi
w zakresie przekazywania informacji i kojarzenia kontrahentów.
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w części dla
towarów: 42: obsługa serwisów
www w sieci internet.
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
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(111) 159767
(111) 159938
(111) 160180
(111) 160237
(111) 160541
(111) 160605
(111) 160966
(111) 161075
(111) 161783
(111) 161913
(111) 162248
(111) 162293
(111) 162352
(111) 162419
(111) 162488
(111) 162489
(111) 162737
(111) 162813
(111) 162854
(111) 165032
(111) 165176
(111) 166602
(111) 167145
(111) 167559
(111) 167561
(111) 167584
(111) 168203
(111) 171257
(111) 171808
(111) 172546
(111) 173343
(111) 178022
(111) 178121
(111) 183882
(111) 186755
(111) 196150
(111) 233508
(111) 234403

(180) 2031 07 04
(180) 2030 12 21
(180) 2031 02 21
(180) 2031 06 27
(180) 2031 02 20
(180) 2031 04 12
(180) 2031 02 02
(180) 2031 08 27
(180) 2031 07 04
(180) 2031 04 12
(180) 2031 04 30
(180) 2031 07 19
(180) 2031 07 02
(180) 2031 09 07
(180) 2031 10 16
(180) 2031 10 16
(180) 2031 05 22
(180) 2031 04 05
(180) 2031 02 07
(180) 2031 03 21
(180) 2031 02 05
(180) 2031 07 17
(180) 2031 05 08
(180) 2031 04 30
(180) 2031 05 07
(180) 2031 07 04
(180) 2031 04 30
(180) 2031 03 08
(180) 2031 03 30
(180) 2031 04 27
(180) 2031 03 27
(180) 2031 04 28
(180) 2031 08 22
(180) 2031 03 01
(180) 2031 03 05
(180) 2031 02 07
(180) 2030 09 13
(180) 2030 05 04

(111) 238318
(111) 240831
(111) 241898
(111) 242682
(111) 242683
(111) 242712
(111) 243196

(180) 2030 06 16
(180) 2030 11 03
(180) 2030 07 26
(180) 2030 08 23
(180) 2030 08 23
(180) 2030 12 16
(180) 2030 11 03

Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w części dla
towarów: 43: usługi w zakresie
prowadzenia kawiarni, restauracji, barów, pubów, snack-barów,
smażalnie ryb, usługi w zakresie
podawania potraw i napojów,
usługi gastronomiczne, przygotowywanie posiłków na zamówienie, organizowanie i obsługa bankietów, przyjęć i imprez
okolicznościowych w zakresie
zaopatrzenia w żywność i napoje, catering, usługi hoteli, moteli,
pensjonatów.
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w części
dla towarów: 35: 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.
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(111) 243568 (180) 2030 11 16 Prawo przedłużono w części dla
towarów: 5: produkty farmaceutyczne.
(111) 244016 (180) 2030 10 07 Prawo przedłużono w części dla
towarów: 9: programy komputerowe wspomagające kosztorysowanie i projektowanie z dziedziny
budownictwa; 41: usługi edukacyjne dla inżynierów z zakresu
kosztorysowania, projektowania
z dziedziny budownictwa, prac
organizacyjno-biurowych, zarządzania przedsiębiorstwem produkcyjnym, polegające na: przekazywaniu i wymianie materiałów
i informacji do nauczania i poradnictwa zawodowego, produkcji i rozpowszechnianiu filmów
i nagrań wideo, przygotowaniu
i prowadzeniu specjalistycznych
szkoleń, kursów, seminariów.
(111) 244103 (180) 2030 10 07 Prawo przedłużono w całości
(111) 244136 (180) 2030 11 22 Prawo przedłużono w całości
(111) 244471 (180) 2030 10 26 Prawo przedłużono w części dla
towarów: 43: bary szybkiej obsługi, hotele, kafeterie, kawiarnie,
obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem produktami,
restauracje, restauracje samoobsługowe, stołówki, usługi barowe;
44: salony piękności, salony fryzjerskie.
(111) 244927 (180) 2030 11 25 Prawo przedłużono w części dla
towarów: 19: belki niemetalowe,
betonowe elementy budowlane,
boazeria niemetalowa, boazerie,
konstrukcje budowlane niemetalowe, materiały budowlane niemetalowe, kamień budowlany,
niemetalowe elementy konstrukcyjne dla budownictwa, glina ceglarska, cegły, pokrycia dachowe
niemetalowe, dachówki niemetalowe, niemetalowe konstrukcje
przykryć dachów, figurki i posążki
z kamienia, betonu lub marmuru, gzymsy niemetalowe, kanały
niemetalowe dla instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych,
wyroby kamieniarstwa, obudowy
kominków, kształtowniki niemetalowe, łupek twardy, elementy
obróbkowe budowlane niemetalowe, materiały ogniotrwałe budowlane niemetalowe, okładziny
niemetalowe dla budownictwa,
palisady niemetalowe, płytki niemetalowe dla budownictwa, płytki podłogowe i ścienne niemetalowe, płytki ceramiczne, płyty
niemetalowe, podłogi niemetalowe, podpory niemetalowe, pokrycia niemetalowe dla budownictwa, powłoki jako materiały
budowlane, profile niemetalowe
dla budownictwa, rury sztywne
niemetalowe dla budownictwa,
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(111) 244933
(111) 244934
(111) 244989
(111) 245516

(180) 2030 12 13
(180) 2030 12 13
(180) 2031 01 26
(180) 2030 11 12

(111) 245726
(111) 245858
(111) 245883
(111) 246185
(111) 246203
(111) 246275
(111) 246368
(111) 246633
(111) 246640
(111) 246641
(111) 246651
(111) 246652
(111) 246663
(111) 246665
(111) 246666
(111) 246667
(111) 246668
(111) 246669
(111) 246670

(180) 2030 11 29
(180) 2031 01 24
(180) 2031 01 31
(180) 2031 01 26
(180) 2031 02 21
(180) 2031 02 02
(180) 2031 04 21
(180) 2031 01 28
(180) 2031 02 02
(180) 2031 02 02
(180) 2031 02 21
(180) 2031 02 21
(180) 2030 12 16
(180) 2031 03 07
(180) 2031 03 07
(180) 2031 03 07
(180) 2031 03 07
(180) 2031 03 07
(180) 2031 03 07

schody niemetalowe, słupy niemetalowe, sufity niemetalowe,
kamień, sztuczny kamień, pokrycia niemetalowe ścian, terakota,
zaprawy budowlane.
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w części dla
towarów: 35: doradztwo ekonomiczne i organizacyjne w zakresie prowadzenia działalności
gospodarczej, doradztwo w zakresie zarządzania, organizacji
i prowadzenia przedsiębiorstwa
oraz zarządzania personelem
i atrakcyjnością przedsiębiorstwa, doradztwo przy sporządzaniu i sporządzanie analiz
rynkowych, doradztwo i pomoc
specjalistyczna z zakresu środków mających na celu rozwój
organizacyjny przedsiębiorstwa
oraz rozwój personelu, zarządzanie działalnością gospodarczą
dla osób trzecich, marketing,
badania rynkowe, badania w danych komputerowych, zbieranie
danych w komputerowych bazach danych, działalność marketingowa na rzecz określonego
produktu (merchandising), organizowanie i przeprowadzanie
imprez, wystaw i targów do celów handlowych i reklamowych,
pośredniczenie w poszukiwaniu
pracowników, prezentacja firm
w Internecie i innych mediach,
systematyzacja danych w komputerowych bazach danych, usługi telemarketingowe, wynajem
miejsc na reklamy, dystrybucja
materiałów reklamowych, pośrednictwo i realizacja transakcji
handlowych, wycena firm, informacja o działalności gospodarczej, pozyskiwanie informacji
o działalności gospodarczej.
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
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) 246831 (180) 2031 01 26 Prawo przedłużono w całości
(111) 246882 (180) 2030 11 02 Prawo przedłużono w części dla
towarów: 35: badania rynku i opinii publicznej, sondaże, informacje
statystyczne, badania w dziedzinie działalności gospodarczej,
organizowanie targów, wystaw
i stałych ekspozycji handlowych
i reklamowych, pokazy towarów,
doradztwo w zakresie organizacji
i zarządzania działalnością gospodarczą, profesjonalne doradztwo
w zakresie działalności gospodarczej, pomoc w prowadzeniu
działalności gospodarczej, pomoc
w zakresie zarządzania, ekspertyzy, analizy kosztów i wyceny w zakresie działalności gospodarczej,
analizy ekonomiczne i marketingowe na rzecz przedsiębiorców,
prognozy ekonomiczne, pozyskiwanie i systematyzowane danych
w komputerowych i internetowych
bazach danych, zarządzanie zbiorami informatycznymi, udostępnianie informacji za pomocą sieci
komputerowych, wyszukiwanie informacji w komputerowych bazach
danych, wyszukiwanie informacji
w komputerowych bazach danych
dla osób trzecich, usługi agencji
informacji handlowej, informacja
o działalności gospodarczej, usługi
agencji importowo-eksportowej,
pośrednictwo w zakresie kojarzenia kontrahentów, usługi negocjacyjne, wydawanie certyfikatów,
świadectw i zaświadczeń, współpraca z krajowymi i zagranicznymi
organami administracji państwowej i samorządowej, izbami przemysłowymi i handlowymi, jednostkami naukowo-badawczymi oraz
innymi organizacjami, instytucjami
i podmiotami gospodarczymi, pośrednictwo i pomoc w uzyskiwaniu
krajowych i wspólnotowych środków finansowych na rzecz przedsiębiorców, promowanie nowych
rozwiązań technicznych i technologicznych, promowanie polskiego
przemysłu jachtowego i sportów
wodnych, wspieranie inicjatyw gospodarczych, promocja sprzedaży
towarów i usług dla osób trzecich,
promowanie wiedzy i kształcenia
z zakresu przemysłu jachtowego
i sportów wodnych, promowanie
turystyki i rekreacji wodnej, usługi
z zakresu public relations, kształtowanie i promowanie zasad etyki
w działalności gospodarczej, usługi
agencji reklamowej, reklamy, reklamy prasowe, dystrybucja materiałów reklamowych (próbek, druków,
prospektów, broszur), reklama
za pośrednictwem sieci kompu-
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terowej, reklama radiowa, reklamy telewizyjne, wynajmowanie
powierzchni na cele reklamowe,
wypożyczanie materiałów reklamowych, publikowanie tekstów reklamowych, uaktualnianie materiałów reklamowych, usługi związane
z przygotowywaniem materiałów
do druku, powielanie dokumentów, obróbka tekstów, prenumerata czasopism i periodyków dla osób
trzecich; 41: organizowanie, prowadzenie i obsługa konferencji, kongresów, seminariów, sympozjów,
zjazdów i konkursów, organizowanie, prowadzenie i obsługa wystaw
i stałych ekspozycji z dziedziny kultury i edukacji, usługi szkoleniowe,
kształcenie praktyczne, nauczanie,
szkolenie zawodowe z zakresu
przemysłu jachtowego i sportów
wodnych, publikowanie tekstów
(innych niż reklamowe), publikowanie książek, czasopism i periodyków, publikacje internetowe
i elektroniczne on-line, produkcja
filmów i nagrań video, fotoreportaże, usługi fotograficzne, audiowizualne i multimedialne, produkcja reklam w tym filmów reklamowych,
informacja o rekreacji.
(111) 247054 (180) 2031 03 21 Prawo przedłużono w całości
(111) 247135 (180) 2030 11 25 Prawo przedłużono w części dla
towarów: 19: belki niemetalowe,
betonowe elementy budowlane,
boazeria niemetalowa, boazerie,
konstrukcje budowlane niemetalowe, materiały budowlane niemetalowe, kamień budowlany,
niemetalowe elementy konstrukcyjne dla budownictwa, glina ceglarska, cegły, pokrycia dachowe
niemetalowe, dachówki niemetalowe, niemetalowe konstrukcje
przykryć dachów, figurki i posążki
z kamienia, betonu lub marmuru, gzymsy niemetalowe, kanały
niemetalowe dla instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych,
wyroby kamieniarstwa, obudowy
kominków, kształtowniki niemetalowe, łupek twardy, elementy
obróbkowe budowlane niemetalowe, materiały ogniotrwałe budowlane niemetalowe, okładziny
niemetalowe dla budownictwa,
palisady niemetalowe, płytki niemetalowe dla budownictwa, płytki podłogowe i ścienne niemetalowe, płytki ceramiczne, płyty
niemetalowe, podłogi niemetalowe, podpory niemetalowe, pokrycia niemetalowe dla budownictwa, powłoki jako materiały
budowlane, profile niemetalowe
dla budownictwa, rury sztywne
niemetalowe dla budownictwa,

(111) 247152
(111) 247159
(111) 247308
(111) 247325
(111) 247329
(111) 247330
(111) 247350
(111) 247391
(111) 247394
(111) 247402
(111) 247476
(111) 247617
(111) 247625
(111) 247693
(111) 247717
(111) 247718
(111) 247765
(111) 247906
(111) 247919
(111) 247932
(111) 247972
(111) 248137
(111) 248141
(111) 248142
(111) 248143
(111) 248149
(111) 248154
(111) 248169
(111) 248173
(111) 248212
(111) 248401
(111) 248425
(111) 248546
(111) 248548
(111) 248552
(111) 248626
(111) 248756
(111) 248802
(111) 248803
(111) 248804
(111) 248809
(111) 248810
(111) 248814
(111) 248815
(111) 248818
(111) 248905
(111) 248909
(111) 249194
(111) 249225
(111) 249253
(111) 249278
(111) 249279
(111) 249280
(111) 249281
(111) 249288
(111) 249320
(111) 249424
(111) 249426
(111) 249464
(111) 249465
(111) 249466
(111) 249472

(180) 2031 02 04
(180) 2031 02 21
(180) 2030 11 08
(180) 2031 02 25
(180) 2031 02 25
(180) 2031 02 25
(180) 2031 03 17
(180) 2031 01 26
(180) 2031 02 02
(180) 2031 02 15
(180) 2031 02 15
(180) 2031 02 01
(180) 2031 02 14
(180) 2031 04 06
(180) 2031 04 04
(180) 2031 04 04
(180) 2031 02 16
(180) 2031 03 28
(180) 2031 02 14
(180) 2031 03 03
(180) 2031 02 11
(180) 2031 04 11
(180) 2031 02 23
(180) 2031 02 23
(180) 2031 02 23
(180) 2031 03 02
(180) 2031 03 04
(180) 2031 01 27
(180) 2031 02 01
(180) 2031 04 07
(180) 2031 02 05
(180) 2031 03 18
(180) 2031 02 21
(180) 2031 02 21
(180) 2031 03 01
(180) 2031 04 07
(180) 2031 03 21
(180) 2031 04 22
(180) 2031 04 22
(180) 2031 04 22
(180) 2031 04 22
(180) 2031 04 22
(180) 2031 04 22
(180) 2031 04 22
(180) 2031 04 22
(180) 2031 07 19
(180) 2031 04 04
(180) 2031 02 18
(180) 2031 04 05
(180) 2031 04 22
(180) 2031 05 27
(180) 2031 05 27
(180) 2031 05 27
(180) 2031 05 27
(180) 2031 06 01
(180) 2031 02 18
(180) 2031 02 17
(180) 2031 02 17
(180) 2031 04 18
(180) 2031 04 18
(180) 2031 04 18
(180) 2031 04 21
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schody niemetalowe, słupy niemetalowe, sufity niemetalowe,
kamień, sztuczny kamień, pokrycia niemetalowe ścian, terakota,
zaprawy budowlane.
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
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(111) 249473
(111) 249491
(111) 249492
(111) 249496
(111) 249499
(111) 249500
(111) 249506
(111) 249533
(111) 249881
(111) 249897
(111) 249978
(111) 250276
(111) 250277
(111) 250508
(111) 250531
(111) 250581
(111) 250583
(111) 250585
(111) 250587
(111) 250589
(111) 250590
(111) 250593
(111) 250594
(111) 250690
(111) 250691
(111) 250692
(111) 250705
(111) 250706
(111) 250785
(111) 250817
(111) 250928
(111) 251178
(111) 251193
(111) 251282
(111) 251312
(111) 251351
(111) 251438
(111) 251481
(111) 251482
(111) 251484
(111) 251505
(111) 251506
(111) 251583
(111) 251607
(111) 251635
(111) 251714
(111) 251866
(111) 251914
(111) 252083
(111) 252278
(111) 252379
(111) 252411
(111) 252476
(111) 252524
(111) 252673
(111) 252693
(111) 252708
(111) 252723
(111) 252869
(111) 253146
(111) 253385
(111) 253734
(111) 253739
(111) 253952
(111) 254232
(111) 254321
(111) 254393
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(180) 2031 04 21
(180) 2031 10 13
(180) 2031 10 13
(180) 2031 05 05
(180) 2031 05 05
(180) 2031 05 05
(180) 2031 05 13
(180) 2031 06 02
(180) 2031 04 04
(180) 2031 05 25
(180) 2031 03 14
(180) 2031 03 21
(180) 2031 03 21
(180) 2031 05 12
(180) 2031 08 01
(180) 2031 04 21
(180) 2031 04 21
(180) 2031 04 21
(180) 2031 04 21
(180) 2031 04 21
(180) 2031 04 21
(180) 2031 04 21
(180) 2031 04 21
(180) 2031 06 29
(180) 2031 06 29
(180) 2031 06 29
(180) 2031 07 14
(180) 2031 07 14
(180) 2031 02 03
(180) 2031 06 24
(180) 2031 08 16
(180) 2031 01 28
(180) 2031 05 16
(180) 2031 06 28
(180) 2031 08 16
(180) 2031 03 14
(180) 2031 08 10
(180) 2031 08 22
(180) 2031 08 22
(180) 2031 08 22
(180) 2031 03 07
(180) 2031 03 07
(180) 2031 02 02
(180) 2031 06 07
(180) 2031 02 01
(180) 2031 03 17
(180) 2031 07 13
(180) 2031 02 10
(180) 2031 02 14
(180) 2031 06 20
(180) 2031 11 07
(180) 2031 02 03
(180) 2031 02 01
(180) 2031 08 31
(180) 2031 11 07
(180) 2031 03 01
(180) 2030 08 24
(180) 2031 06 29
(180) 2031 08 16
(180) 2031 07 29
(180) 2031 01 23
(180) 2031 06 29
(180) 2031 08 18
(180) 2031 01 28
(180) 2031 10 07
(180) 2031 08 10
(180) 2031 07 27

Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
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) 254927
(111) 255140
(111) 255605
(111) 255939
(111) 255992
(111) 256011
(111) 256052
(111) 256877
(111) 257241
(111) 257372
(111) 257373
(111) 257374
(111) 258419
(111) 260308
(111) 260765
(111) 262048
(111) 262049
(111) 264277
(111) 264819
(111) 268187
(111) 268504
(111) 273502
(111) 277695
(111) 288074
(111) 289541

(180) 2031 03 03
(180) 2031 10 27
(180) 2031 09 02
(180) 2031 12 28
(180) 2031 02 25
(180) 2031 03 02
(180) 2031 03 01
(180) 2030 12 16
(180) 2030 12 30
(180) 2031 12 19
(180) 2031 12 19
(180) 2031 12 19
(180) 2031 03 04
(180) 2031 04 18
(180) 2031 03 04
(180) 2031 11 02
(180) 2031 11 02
(180) 2031 03 31
(180) 2031 11 07
(180) 2031 08 22
(180) 2031 03 03
(180) 2031 01 24
(180) 2032 02 16
(180) 2031 06 14
(180) 2031 05 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 części dla
towarów: 29: sery, mleczne produkty.

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) 506975
(210) 439550
(210) 440873
(210) 442395
(210) 442461
(210) 448728
(210) 448731
(210) 453129
(210) 454017
(210) 457045
(210) 457898
(210) 459667
(210) 471707
(210) 482899
(210) 486122
(210) 487379
(210) 487669
(210) 489355
(210) 493581
(210) 494771
(210) 495518
(210) 501101
(210) 502097
(210) 502742
(210) 502779
(210) 502790

U
12/2015
15/2015
18/2015
18/2015
3/2016
3/2016
12/2016
14/2016
14/2016
U
U
U
U
ZT28/2018
ZT34/2018
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U

(210) 502805
(210) 503391
(210) 504114
(210) 505366
(210) 506344
(210) 506749
(210) 506753
(210) 506757
(210) 506762
(210) 506769
(210) 506771
(210) 507790
(210) 508014
(210) 508269
(210) 508474
(210) 508629
(210) 508649
(210) 508704
(210) 510594
(210) 511098
(210) 511169
(210) 511351
(210) 511838
(210) 511907
(210) 511908
(210) 511909

U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
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(210) 511911
(210) 512085
(210) 512210
(210) 512254
(210) 512255
(210) 512503
(210) 512599
(210) 512634
(210) 512856
(210) 513442
(210) 513636
(210) 514463
(210) 514690
(210) 514981
(210) 515073
(210) 515435
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U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U

(210) 515501
(210) 516010
(210) 516058
(210) 516135
(210) 516393
(210) 516780
(210) 517322
(210) 518001
(210) 518043
(210) 518411
(210) 518424
(210) 518705
(210) 518739
(210) 437283
(210) 437296

U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
08/2015
08/2015
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(210) 518886
(210) 518887
(210) 518888
(210) 518889
(210) 518890
(210) 518917
(210) 519041
(210) 519073
(210) 519139
(210) 519160

U
U
U
U
U
U
U
U
U
U

(210) 519199
(210) 519227
(210) 519228
(210) 519253
(210) 519299
(210) 519361
(210) 519638
(210) 519664
(210) 519901
(210) 521006

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.

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) 511297
(210) 407480
(210) 407481
(210) 407482
(210) 416452
(210) 417042
(210) 417044
(210) 417047
(210) 417048
(210) 434704
(210) 441954
(210) 441958
(210) 443478
(210) 448668
(210) 450927
(210) 471077
(210) 486745
(210) 502492
(210) 502512
(210) 502751
(210) 503576
(210) 508194
(210) 508277
(210) 511345
(210) 512212
(210) 512596
(210) 513473
(210) 514473
(210) 514676
(210) 516469
(210) 516873
(210) 517097
(210) 517706
(210) 511590
(210) 511873
(210) 512810

U
06/2013
06/2013
06/2013
22/2013
23/2013
23/2013
23/2013
23/2013
03/2015
17/2015
17/2015
20/2015
3/2016
8/2016
U
ZT32/2018
ZT36/2019
ZT38/2019
ZT42/2019
ZT40/2019
U
U
ZT29/2020
ZT23/2020
ZT23/2020
ZT37/2020
ZT32/2020
U
U
U
ZT44/2020
ZT44/2020
U
U
U

(210) 513354
(210) 513355
(210) 514258
(210) 514757
(210) 515117
(210) 515118
(210) 515156
(210) 515340
(210) 515342
(210) 515993
(210) 516724
(210) 516726
(210) 516991
(210) 517195
(210) 517198
(210) 517210
(210) 517637
(210) 518080
(210) 518184
(210) 518216
(210) 518294
(210) 518321
(210) 518374
(210) 518386
(210) 518398
(210) 518542
(210) 518665
(210) 518730
(210) 518878
(210) 518879
(210) 518880
(210) 518881
(210) 518882
(210) 518883
(210) 518884
(210) 518885

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

(210) 491660
(210) 493226
(210) 496611
(210) 497557
(210) 498741
(210) 498764

07/2019
09/2019
15/2019
18/2019
26/2019
25/2019

(210) 499273
(210) 500354
(210) 500414
(210) 500507
(210) 502450
(210) 503122

34/2019
33/2019
30/2019
33/2019
39/2019
38/2019

Unieważnienie prawa
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer unieważnionego
prawa ochronnego oraz zakres unieważnienia.
(111) 217376
(111) 217378
(111) 231341
(111) 242049

Prawo unieważniono w całości.
Prawo unieważniono w całości.
Prawo unieważniono w części dotyczącej towarów i/lub usług: 37: usługi budowy budynków w
stanie surowym z instalacjami.
Prawo unieważniono w całości.

Wpisy i zmiany w rejestrze nieuwzględnione
w innych samodzielnych ogłoszeniach
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer prawa ochronnego
na znak towarowy, wskazanie rubryki rejestru, charakter oraz treść
wpisu. Publikacji podlegają wpisy w rejestrze dotyczące uprawnionych,
twórców, praw ograniczających prawo ochronne oraz sprostowania
istotnych pomyłek.
Rubryka A – dane uprawnionego
Rubryka B – znak towarowy
Rubryka C – wykaz towarów
Rubryka D – prawa ograniczające prawo ochronne
Rubryka E – kategoria znaku lub prawa ochronnego oraz regulamin
znaku
Rubryka F – wnioski o unieważnienie oraz decyzje dotyczące prawa
ochronnego
Rubryka G – rejestracja międzynarodowa
Rubryka H – informacje o przedłużeniu, unieważnieniu, wygaśnięciu
prawa ochronnego lub zastąpieniu rejestracji krajowej
rejestracją międzynarodową
(111) 044671 A. Wykreślono: Reichhold LLC 2, Durham, Stany
Zjednoczone Ameryki; Wpisano: Reichhold LLC 2, Carpentersville,
Stany Zjednoczone Ameryki.
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(111) 058865 A. Wykreślono: KME GERMANY GMBH & CO.
KG, OSNABRÜCK, Niemcy; Wpisano: HME Copper Germany GmbH,
Menden, Niemcy.
(111) 067094 A. Wykreślono: BRACCO SUISSE S.A., MANNO,
Szwajcaria; Wpisano: Bracco Suisse SA, Cadempino, Szwajcaria.
(111) 075101 A. Wykreślono: VIACOM OVERSEAS HOLDINGS
C.V., WILLEMSTAD, CURACAO, Antyle Holenderskie; Wpisano: VIACOM OVERSEAS HOLDINGS C.V., AMSTERDAM, Holandia.
(111) 076269 A. Wykreślono: REICHHOLD AS, SANDEFJORD,
Norwegia; Wpisano: REICHHOLD AS, Fredrikstad, Norwegia.
(111) 094802 A. Wykreślono: SA5 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PROGRESS DRZWI SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Poznań, Polska 142718960; Wpisano: SA5 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PROGRESS INTERNATIONAL SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Poznań, Polska 290009364.
(111) 096075 A. Wykreślono: KAHLUA AG (A SWISS CORPORATION), LUCERNA, Szwajcaria; Wpisano: The Absolut Company Aktiebolag, Sztokholm, Szwecja.
(111) 101594 A. Wykreślono: KAHLUA AG (A SWISS CORPORATION), LUCERNA, Szwajcaria; Wpisano: The Absolut Company Aktiebolag, Sztokholm, Szwecja.
(111) 104742 A. Wykreślono: PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE „BELIN” WOJCIECH LENARTOWICZ, ROMAN
ERDMANN, ANDRZEJ NOWAK SPÓŁKA JAWNA, Poznań, Polska
630540295; Wpisano: BELIN POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, Polska 630540295.
(111) 116170 A. Wykreślono: ARKUS & ROMET GROUP Spółka
z o.o., Podgrodzie, Polska; Wpisano: ROMET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Podgrodzie, Polska 180040712.
(111) 116171 A. Wykreślono: ARKUS & ROMET GROUP Spółka
z o.o., Podgrodzie, Polska; Wpisano: ROMET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Podgrodzie, Polska 180040712.
(111) 116173 A. Wykreślono: ARKUS & ROMET GROUP Spółka
z o.o., Podgrodzie, Polska; Wpisano: ROMET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Podgrodzie, Polska 180040712.
(111) 127133 A. Wykreślono: ARKUS & ROMET GROUP Spółka
z o.o., Podgrodzie, Polska; Wpisano: ROMET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Podgrodzie, Polska 180040712.
(111) 129144 A. Wykreślono: Radiator Specialty Company
(a North Carolina Corporation), Indian Trail, Stany Zjednoczone Ameryki; Wpisano: Gunk, LLC, Indian Trail, Stany Zjednoczone Ameryki.
(111) 129842 A. Wykreślono: ARKUS & ROMET GROUP Spółka
z o.o., Podgrodzie, Polska; Wpisano: ROMET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Podgrodzie, Polska 180040712.
(111) 131562A  A. Wykreślono: HYUNDAI IBT Co., Ltd., Gimcheon-si, Korea Południowa; Wpisano: HYUNDAI TECHNOLOGY, INC.,
Dorado, Portoryko.
(111) 139072 A. Wykreślono: SA5 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PROGRESS DRZWI SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Poznań, Polska 142718960; Wpisano: SA5 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PROGRESS INTERNATIONAL SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Poznań, Polska 290009364.

(111) 139616 A. Wykreślono: PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE „BELIN” WOJCIECH LENARTOWICZ, ROMAN
ERDMANN, ANDRZEJ NOWAK SPÓŁKA JAWNA, Poznań, Polska
630540295; Wpisano: BELIN POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, Polska 630540295.
(111) 142582 D. Wykreślono: „W dniu 31 stycznia 2018 r.
na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego Katowice-Wschód
w Katowicach wydział IX Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn.
akt KA.IX.Ns-Rej.Za 353/18/136) wpisano do Rejestru Zastawów
pod pozycją 2559626 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym
udzielonym na znak towarowy R-142582 w celu zabezpieczenia
wierzytelności przysługujących spółce Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie wobec
spółki Zakłady Mięsne ,,PARUZEL’’ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Dobieszowicach’’.
(111) 148114 A. Wykreślono: BARG BETONTECHNIK POLSKA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ożarów Mazowiecki, Polska 014870173; Wpisano: BARG SPÓŁKA AKCYJNA, Ożarów Mazowiecki, Polska 145991691.
(111) 148115 A. Wykreślono: BARG BETONTECHNIK POLSKA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ożarów Mazowiecki, Polska 014870173; Wpisano: BARG SPÓŁKA AKCYJNA, Ożarów Mazowiecki, Polska 145991691.
(111) 152317 A. Wykreślono: COLGATE-PALMOLIVE COMPANY
(A DELAWARE CORPORATION), 300 Park Avenue, NEW YORK, New
York 10022, Stany Zjednoczone Ameryki; Wpisano: HENKEL AG &
CO.KGAA, DÜSSELDORF, Niemcy.
(111) 152318 A. Wykreślono: COLGATE-PALMOLIVE COMPANY (A DELAWARE CORPORATION), NEW YORK, Stany Zjednoczone
Ameryki; Wpisano: HENKEL AG & CO.KGaA, DÜSSELDORF, Niemcy.
(111) 152746 A. Wykreślono: TOORANK POLSKA S.A., 43-385
Jasienica ul. Astrów 607, Polska 070739216; Wpisano: MUNDIVIE
SPÓŁKA AKCYJNA, Jasienica, Polska 070739216.
(111) 154182 A. Wykreślono: MARKA „SOKOŁÓW- SERVICE”
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa,
Sokołów Podlaski, Polska; Wpisano: SOKOŁÓW SPÓŁKA AKCYJNA,
Sokołów Podlaski, Polska 710023709.
(111) 154183 A. Wykreślono: MARKA „SOKOŁÓW- SERVICE”
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa,
Sokołów Podlaski, Polska; Wpisano: SOKOŁÓW SPÓŁKA AKCYJNA,
Sokołów Podlaski, Polska 710023709.
(111) 154821 A. Wykreślono: DIAGEO NORTH AMERICA, INC.,
NORWALK, Stany Zjednoczone Ameryki; Wpisano: Diageo North
America, Inc., New York, Stany Zjednoczone Ameryki.
(111) 155882 A. Wykreślono: Zakłady Metalowe ZM KRAŚNIK
Spółka z o.o., 23-210 Kraśnik ul. Fabryczna 6, Polska; Wpisano: BUMAR AMUNICJA SPÓŁKA AKCYJNA, Skarżysko-Kamienna, Polska
290539889.
(111) 155882 A. Wykreślono: BUMAR AMUNICJA SPÓŁKA AKCYJNA, Skarżysko-Kamienna, Polska 290539889; Wpisano: MESKO
SPÓŁKA AKCYJNA, Skarżysko-Kamienna, Polska 290539889.
(111) 156475 A. Wykreślono: MARKA „SOKOŁÓW-SERVICE”
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Sokołów Podlaski, Polska 141770674; Wpisano: SOKOŁÓW SPÓŁKA AKCYJNA, Sokołów Podlaski, Polska 710023709.

(111) 139491 A. Wykreślono: Bokiej Leszek Wody Mineralne
Ostromecko, Dąbrowa Chełmińska, Polska; Wpisano: WODY MINERALNE OSTROMECKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ostromecko, Polska 340904965 .

(111) 161235 A. Wykreślono: „TOORANK POLSKA” Spółka
Akcyjna, 43-385 Jasienica, Polska 070739216; Wpisano: MUNDIVIE
SPÓŁKA AKCYJNA, Jasienica, Polska 070739216.

(111) 139615 A. Wykreślono: PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE „BELIN” WOJCIECH LENARTOWICZ, ROMAN
ERDMANN, ANDRZEJ NOWAK SPÓŁKA JAWNA, Poznań, Polska
630540295; Wpisano: BELIN POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, Polska 630540295.

(111) 165034 A. Wykreślono: PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE „BELIN” WOJCIECH LENARTOWICZ, ROMAN
ERDMANN, ANDRZEJ NOWAK SPÓŁKA JAWNA, Poznań, Polska
630540295; Wpisano: BELIN POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, Polska 630540295.
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(111) 166814 A. Wykreślono: SA5 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PROGRESS DRZWI SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Poznań, Polska 142718960; Wpisano: SA5 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PROGRESS INTERNATIONAL SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Poznań, Polska 290009364.
(111) 167192 A. Wykreślono: PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE „BELIN” WOJCIECH LENARTOWICZ, ROMAN
ERDMANN, ANDRZEJ NOWAK SPÓŁKA JAWNA, Poznań, Polska
630540295; Wpisano: BELIN POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, Polska 630540295.
(111) 168424 A. Wykreślono: SA5 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PROGRESS DRZWI SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Poznań, Polska 142718960; Wpisano: SA5 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PROGRESS INTERNATIONAL SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Poznań, Polska 290009364.
(111) 170481 A. Wykreślono: „OSKAR INTERNATIONAL TRADING” Spółka z o.o., Warszawa, Polska 012836752; Wpisano: VIVI
POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Książenice, Polska 146819304.
(111) 172617 A. Wykreślono: DIAGEO NORTH AMERICA, INC.,
NORWALK, Stany Zjednoczone Ameryki; Wpisano: Diageo North
America, Inc., New York, Stany Zjednoczone Ameryki.
(111) 172749 A. Wykreślono: DIAGEO NORTH AMERICA, INC.,
NORWALK, Stany Zjednoczone Ameryki; Wpisano: Diageo North
America, Inc., New York, Stany Zjednoczone Ameryki.
(111) 172787 A. Wykreślono: DIAGEO NORTH AMERICA, INC.,
NORWALK, Stany Zjednoczone Ameryki; Wpisano: Diageo North
America, Inc., New York, Stany Zjednoczone Ameryki.
(111) 175003 A. Wykreślono: DIAGEO NORTH AMERICA, INC.,
NORWALK, Stany Zjednoczone Ameryki; Wpisano: Diageo North
America, Inc., New York, Stany Zjednoczone Ameryki.
(111) 177696 A. Wykreślono: DIAGEO NORTH AMERICA, INC.,
NORWALK, Stany Zjednoczone Ameryki; Wpisano: Diageo North
America, Inc., New York, Stany Zjednoczone Ameryki.
(111) 181128 A. Wykreślono: DIAGEO NORTH AMERICA, INC.,
NORWALK, Stany Zjednoczone Ameryki; Wpisano: Diageo North
America, Inc., New York, Stany Zjednoczone Ameryki.
(111) 185130 A. Wykreślono: DIAGEO NORTH AMERICA, INC.,
NORWALK, Stany Zjednoczone Ameryki; Wpisano: Diageo North
America, Inc., New York, Stany Zjednoczone Ameryki.
(111) 185958 A. Wykreślono: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „JAN” Jan Burkat, Dobczyce, Polska 351005439; Wpisano: PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO - USŁUGOWE „JAN” JAN
BURKAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Dobczyce, Polska 386911521.
(111) 186222 A. Wykreślono: PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE „BELIN” WOJCIECH LENARTOWICZ, ROMAN
ERDMANN, ANDRZEJ NOWAK SPÓŁKA JAWNA, Poznań, Polska
630540295; Wpisano: BELIN POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, Polska 630540295.
(111) 196503 A. Wykreślono: PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE „BELIN” WOJCIECH LENARTOWICZ, ROMAN
ERDMANN, ANDRZEJ NOWAK SPÓŁKA JAWNA, Poznań, Polska
630540295; Wpisano: BELIN POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, Polska 630540295.
(111) 199623 A. Wykreślono: TATA GLOBAL BEVERAGES GB
LIMITED, UXBRIDGE, Wielka Brytania; Wpisano: TATA CONSUMER
PRODUCTS GB LIMITED, Greenford, Wielka Brytania.
(111) 200098 A. Wykreślono: VECTRA MEDIA Sp. z o.o., Warszawa, Polska 142574805; Wpisano: VECTRA SPÓŁKA AKCYJNA,
Gdynia, Polska 170801142.
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(111) 200099 A. Wykreślono: VECTRA MEDIA Sp. z o.o., Warszawa, Polska 142574805; Wpisano: VECTRA SPÓŁKA AKCYJNA,
Gdynia, Polska 170801142.
(111) 214811 A. Wykreślono: PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE „BELIN” WOJCIECH LENARTOWICZ, ROMAN
ERDMANN, ANDRZEJ NOWAK SPÓŁKA JAWNA, Poznań, Polska
630540295; Wpisano: BELIN POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, Polska 630540295.
(111) 221489 A. Wykreślono: P.H.U. „BLACK COFFEE” Zbigniew
Dąbrowski, Jarosław, Polska 650002270; Wpisano: Firma Handlowa
Usługowa Black Coffee Spółka Cywilna Zbigniew Dąbrowski, Piotr
Dąbrowski, Tomasz Dąbrowski, Jarosław, Polska 384972441.
(111) 227282 A. Wykreślono: EVELINE COSMETICS DYSTRYBUCJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Lesznowola, Polska 142753413; Wpisano: EVELINE COSMETICS SPÓŁKA AKCYJNA SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Lesznowola, Polska 015585664.
(111) 227282 A. Wykreślono: EVELINE COSMETICS SPÓŁKA AKCYJNA SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Lesznowola, Polska
015585664; Wpisano: EVELINE COSMETICS BRAND CONCEPT DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Łódź, Polska 364377895.
(111) 227282 A. Wykreślono: EVELINE COSMETICS BRAND
CONCEPT DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź, Polska 364377895; Wpisano: CHRISTIAN LAURENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 142738307.
(111) 227282 A. Wykreślono: CHRISTIAN LAURENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
142738307; Wpisano: BEAUTY BRANDS CONCEPT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lesznowola, Polska 142738307 .
(111) 228249 A. Wykreślono: EVELINE COSMETICS SPÓŁKA
AKCYJNA SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Lesznowola, Polska 015585664; Wpisano: EVELINE COSMETICS SPÓŁKA AKCYJNA
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Lesznowola, Polska 015585664.
(111) 228249 A. Wykreślono: EVELINE COSMETICS SPÓŁKA AKCYJNA SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Lesznowola, Polska
015585664; Wpisano: EVELINE COSMETICS BRAND CONCEPT DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Łódź, Polska 364377895.
(111) 228249 A. Wykreślono: EVELINE COSMETICS BRAND
CONCEPT DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź, Polska 364377895; Wpisano: CHRISTIAN LAURENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 142738307.
(111) 228249 A. Wykreślono: CHRISTIAN LAURENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
142738307; Wpisano: BEAUTY BRANDS CONCEPT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lesznowola, Polska 142738307 .
(111) 231343 A. Wykreślono: EVELINE COSMETICS DYSTRYBUCJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Lesznowola, Polska 142753413; Wpisano: EVELINE COSMETICS SPÓŁKA AKCYJNA SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Lesznowola, Polska 015585664.
(111) 231343 A. Wykreślono: EVELINE COSMETICS SPÓŁKA AKCYJNA SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Lesznowola, Polska 015585664; Wpisano: EVELINE COSMETICS BRAND CONCEPT DEVELOPMENT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź, Polska 364377895.
(111) 231343 A. Wykreślono: EVELINE COSMETICS BRAND
CONCEPT DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź, Polska 364377895; Wpisano: CHRISTIAN LAURENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 142738307.
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(111) 231343 A. Wykreślono: CHRISTIAN LAURENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
142738307; Wpisano: BEAUTY BRANDS CONCEPT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lesznowola, Polska 142738307 .
(111) 232567 A. Wykreślono: EVELINE COSMETICS SPÓŁKA
AKCYJNA SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Lesznowola, Polska
015585664; Wpisano: BEAUTY BRANDS CONCEPT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lesznowola, Polska 142738307.
(111) 232568 A. Wykreślono: EVELINE COSMETICS SPÓŁKA
AKCYJNA SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Lesznowola, Polska
015585664; Wpisano: BEAUTY BRANDS CONCEPT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lesznowola, Polska 142738307.
(111) 232569 A. Wykreślono: EVELINE COSMETICS SPÓŁKA
AKCYJNA SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Lesznowola, Polska
015585664; Wpisano: BEAUTY BRANDS CONCEPT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lesznowola, Polska 142738307.
(111) 233201 A. Wykreślono: TATA GLOBAL BEVERAGES GB
LIMITED, UXBRIDGE, Wielka Brytania; Wpisano: TATA CONSUMER
PRODUCTS GB LIMITED, Greenford, Wielka Brytania.
(111) 233370 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) 235761 A. Wykreślono: G 7- EXPERT KUCHNIE Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością, Warszawa, Polska 852629043;
Wpisano: MICHAŁ SZCZERKOWSKI, Rumia, Polska.
(111) 237121 A. Wykreślono: Sylwester Kępka, Łódź, Polska;
Wpisano: QUEEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Brzeziny, Polska 361894271.
(111) 237798 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) 238747 A. Wykreślono: BARG BETONTECHNIK POLSKA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ożarów Mazowiecki, Polska 014870173; Wpisano: BARG SPÓŁKA AKCYJNA, Ożarów Mazowiecki, Polska 145991691.
(111) 240543 A. Wykreślono: TOORANK POLSKA Spółka Akcyjna, Jasienica, Polska 070739216; Wpisano: MUNDIVIE SPÓŁKA
AKCYJNA, Jasienica, Polska 070739216.
(111) 241364 A. Wykreślono: VEDA Tomasz Słomka, Przededworze, Polska 292414117; Wpisano: Bogdan Druchkiv, Kosiv, Ukraina.
(111) 241760 A. Wykreślono: DAWMAR SPÓŁKA CYWILNA
DAWID TWORUSZKA, MAREK STAŃCZYK, Tychy, Polska 240754983;
Wpisano: GRAMY GROUP TWORUSZKA, STAŃCZYK SPÓŁKA JAWNA, Tychy, Polska 240754983.
(111) 242402 A. Wykreślono: TOORANK POLSKA Spółka Akcyjna, Jasienica, Polska 070739216; Wpisano: MUNDIVIE SPÓŁKA
AKCYJNA, Jasienica, Polska 070739216.
(111) 242846 A. Wykreślono: NIEPUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ „WIGOR” Halina Smolińska, Legionowo, Polska 012640730; Wpisano: NIEPUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ WIGOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Legionowo, Polska 385993793.
(111) 243940 A. Wykreślono: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe ‚’EVELINE COSMETICS’’ Piotr Hubert Kasprzycki, Lesznowola, Polska 012731361; Wpisano: BEAUTY BRANDS CONCEPT
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lesznowola,
Polska 142738307.

(111) 244171 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) 245643 A. Wykreślono: Eurosystem Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Przywory, Polska 240529246; Wpisano:
EUROSYSTEM POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Przywory, Polska 240529246.
(111) 245644 A. Wykreślono: Zakład Produkcji Wyrobów
Odzieżowych Juliusz Szewczyk, Milanówek, Polska 006211904;
Wpisano: JS GLOVES SZEWCZYK SPÓŁKA JAWNA, Milanówek, Polska 363467432.
(111) 246392 A. Wykreślono: EVELINE COSMETICS DYSTRYBUCJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Lesznowola, Polska 142753413; Wpisano: EVELINE COSMETICS SPÓŁKA AKCYJNA SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Lesznowola, Polska 015585664.
(111) 246392 A. Wykreślono: EVELINE COSMETICS SPÓŁKA AKCYJNA SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Lesznowola, Polska
015585664; Wpisano: EVELINE COSMETICS BRAND CONCEPT DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Łódź, Polska 364377895.
(111) 246392 A. Wykreślono: EVELINE COSMETICS BRAND
CONCEPT DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź, Polska 364377895; Wpisano: CHRISTIAN LAURENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 142738307.
(111) 246392 A. Wykreślono: CHRISTIAN LAURENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
142738307; Wpisano: BEAUTY BRANDS CONCEPT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lesznowola, Polska 142738307 .
(111) 246511 A. Wykreślono: Przedsiębiorstwo Handlowo-Techniczne Sprzętu Pożarniczego i Ochronnego Supon Spółka
Akcyjna, Szczecin, Polska; Wpisano: SUPON SPÓŁKA AKCYJNA,
Szczecin, Polska 810588012.
(111) 246515 A. Wykreślono: Przedsiębiorstwo Handlowo-Techniczne Sprzętu Pożarniczego i Ochronnego Supon Spółka
Akcyjna, Szczecin, Polska; Wpisano: SUPON SPÓŁKA AKCYJNA,
Szczecin, Polska 810588012.
(111) 247195 A. Wykreślono: VECTRA MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 142574805;
Wpisano: VECTRA SPÓŁKA AKCYJNA, Gdynia, Polska 170801142.
(111) 247377 A. Wykreślono: EVELINE COSMETICS Spółka
Akcyjna, Lesznowola, Polska 015585664; Wpisano: CARLA NORRI
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 142747967.
(111) 247378 A. Wykreślono: EVELINE COSMETICS Spółka
Akcyjna, Lesznowola, Polska 015585664; Wpisano: CARLA NORRI
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 142747967.
(111) 248319 A. Wykreślono: SEQUOIA Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością, Warszawa, Polska 141556627; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517.
(111) 252407 A. Wykreślono: BURDA PUBLISHING POLSKA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 931051710; Wpisano: BURDA MEDIA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 931051710.
(111) 252587 A. Wykreślono: GODEALLA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, Polska 302001218;
Wpisano: MERIXSTUDIO ADAM ŚLEDZIKOWSKI, Poznań, Polska
301610607.
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(111) 252588 A. Wykreślono: GODEALLA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, Polska 302001218;
Wpisano: MERIXSTUDIO ADAM ŚLEDZIKOWSKI, Poznań, Polska
301610607.
(111) 252642 A. Wykreślono: DECON MANAGEMENT Wojciech
Dobrzański, Kraków, Polska 120091805; Wpisano: PODIUM INVESTMENT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kraków, Polska 380123780.
(111) 252806 A. Wykreślono: SA5 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PROGRESS DRZWI SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Poznań, Polska 142718960; Wpisano: SA5 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PROGRESS INTERNATIONAL SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Poznań, Polska 290009364.
(111) 254307 A. Wykreślono: TATA GLOBAL BEVERAGES GB
LIMITED, UXBRIDGE, Wielka Brytania; Wpisano: TATA CONSUMER
PRODUCTS GB LIMITED, Greenford, Wielka Brytania.
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(111) 290173 A. Wykreślono: TOORANK POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Jasienica, Polska 070739216; Wpisano: MUNDIVIE SPÓŁKA
AKCYJNA, Jasienica, Polska 070739216.
(111) 299533 A. Wykreślono: MONIKA STANISZEWSKA-ZIELIŃSKA, Warszawa, Polska; Wpisano: MANILOVE JOANNA HAMILTON-ZARZYCKA, Warszawa, Polska 383073491.
(111) 308333 A. Wykreślono: NORDSTAFF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 146660683;
Wpisano: SERGIY KOVBASYUK, Poznań, Polska.
(111) 318752 A. Wykreślono: PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE BELIN - WOJCIECH LENARTOWICZ, ROMAN
ERDMANN, ANRZEJ NOWAK SPÓŁKA JAWNA, Poznań, Polska
630540295; Wpisano: BELIN POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, Polska 630540295.
(111) 320252 A. Wykreślono: TECHJET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia, Polska 360246883; Wpisano: OMNIOXY SPÓŁKA AKCYJNA, Gdynia, Polska 383955080 .

(111) 255112 A. Wykreślono: SA5 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PROGRESS DRZWI SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Poznań, Polska 142718960; Wpisano: SA5 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PROGRESS INTERNATIONAL SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Poznań, Polska 290009364.

(111) 324591 A. Wykreślono: BARTŁOMIEJ KLEBBA, WEB
TRADE, Połchowo, Polska 221730948; Wpisano: YOUR HOLDING
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polska
302767363.

(111) 255114 A. Wykreślono: SA5 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PROGRESS DRZWI SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Poznań, Polska 142718960; Wpisano: SA5 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PROGRESS INTERNATIONAL SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Poznań, Polska 290009364.

(111) 325778 A. Wykreślono: MACIEJ JACYNO-ONUSZKIEWICZ, MANUFAKTURA CUKIERKÓW, Warszawa, Polska 221423703;
Wpisano: KINGA ŁUKASIK-ONUSZKIEWICZ, Warszawa, Polska; MANUFAKTURA CUKIERKÓW MACIEJ JACYNO-ONUSZKIEWICZ, Warszawa, Polska 221423703.

(111) 259323 A. Wykreślono: SA5 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PROGRESS DRZWI SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Poznań, Polska 142718960; Wpisano: SA5 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PROGRESS INTERNATIONAL SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Poznań, Polska 290009364.

(111) 325778 E. Wpisano: „Na podstawie Regulaminu z dnia
05.05.2020 r. ustanowiono wspólne prawo ochronne.”
(111) 326421 A. Wykreślono: TOORANK POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Jasienica, Polska 070739216; Wpisano: MUNDIVIE SPÓŁKA
AKCYJNA, Jasienica, Polska 070739216.

(111) 263169 A. Wykreślono: PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE „BELIN” WOJCIECH LENARTOWICZ, ROMAN
ERDMANN, ANDRZEJ NOWAK SPÓŁKA JAWNA, Poznań, Polska
630540295; Wpisano: BELIN POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, Polska 630540295.

(111) 326790 A. Wykreślono: WŁADYSŁAW KRUPKA, Warszawa, Polska; Wpisano: IWONA RENATA ANIOŁ, Warszawa, Polska;
HANNA MARZENA KRUPKA-PÓŁTORAK, Warszawa, Polska.

(111) 264481 A. Wykreślono: VECTRA MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 142574805;
Wpisano: VECTRA SPÓŁKA AKCYJNA, Gdynia, Polska 170801142.
(111) 269856 A. Wykreślono: SA5 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PROGRESS DRZWI SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Poznań, Polska 142718960; Wpisano: SA5 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PROGRESS INTERNATIONAL SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Poznań, Polska 290009364.
(111) 269857 A. Wykreślono: SA5 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PROGRESS DRZWI SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Poznań, Polska 142718960; Wpisano: SA5 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PROGRESS INTERNATIONAL SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Poznań, Polska 290009364.
(111) 269858 A. Wykreślono: SA5 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PROGRESS DRZWI SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Poznań, Polska 142718960; Wpisano: SA5 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PROGRESS INTERNATIONAL SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Poznań, Polska 290009364.
(111) 273302 A. Wykreślono: VECTRA MEDIA SPÓŁKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
142574805; Wpisano: VECTRA SPÓŁKA AKCYJNA, Gdynia, Polska
170801142.
(111) 286520 A. Wykreślono: TWORUSZKA DAWID, STAŃCZYK
MAREK DAWMAR SPÓŁKA CYWILNA, Tychy, Polska 240754983;
Wpisano: GRAMY GROUP TWORUSZKA, STAŃCZYK SPÓŁKA JAWNA, Tychy, Polska 240754983.

(111) 327286 A. Wykreślono: SA5 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PROGRESS DRZWI SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Poznań, Polska 142718960; Wpisano: SA5 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PROGRESS INTERNATIONAL SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Poznań, Polska 290009364.
(111) 327798 A. Wykreślono: TAURON DYSTRYBUCJA SERWIS
SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław, Polska 930810615; Wpisano: TAURON
POLSKA ENERGIA SPÓŁKA AKCYJNA, Katowice, Polska 240524697 .
(111) 328910 A. Wykreślono: TOORANK POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Jasienica, Polska 070739216; Wpisano: MUNDIVIE SPÓŁKA
AKCYJNA, Jasienica, Polska 070739216.
(111) 331223 D. Wpisano: „W dniu 08 maja 2018 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach Wydział IX Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn. akt KA.IX.
Ns-Rej.Za 1943/18/492) wpisano do Rejestru Zastawów pod pozycją 2535562 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym udzielonym
na znak towarowy R-331223 w celu zabezpieczenia wierzytelności
przysługujących Česká Spořitelna, A.S. z siedzibą w Praga 4, Czechy
wobec ”Fortuna Online Zakłady Bukmacherskie” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Cieszynie”.
(111) 331224 D. Wpisano: „W dniu 30 kwietnia 2018 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach Wydział IX Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn. akt
KA.IX.Ns-Rej.Za 1926/18/053) wpisano do Rejestru Zastawów pod
pozycją 2535557 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R-331224 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących Česká Spořitelna, A.S. z siedzibą w Praga
4, Czechy wobec ”Fortuna Online Zakłady Bukmacherskie” Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Cieszynie”.
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(111) 333212 D. Wpisano: „W dniu 30 grudnia 2013 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy
w Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn.
akt WA.XI.Ns-Rej.Za 13610/13/157) wpisano do Rejestru Zastawów
pod pozycją 2382432 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym
udzielonym na znak towarowy R-333212 w celu zabezpieczenia
wierzytelności przysługujących Citicorp Trustee Company Limited
z siedzibą w Londynie, Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii
i Irlandii Północnej wobec Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Cyfrowy Polsat Trade Marks Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Telewizja Polsat Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Media
Biznes Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Polsat Media Biuro Reklamy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa z siedzibą w Warszawie, Telewizja
Polsat Holdings Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
w Warszawie, Nord License AS z siedzibą w Lysaker, Norwegia, Polsat
License Ltd z siedzibą w Zug, Szwajcaria, Cyfrowy Polsat Finance AB
z siedzibą w Sztokholm, Szwecja, Polsat Media Biuro Reklamy Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Redefine
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie,
POSZKOLE . PL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
w Warszawie, FRAZPC . PL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Warszawie, GERY.PL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Netshare Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie”.
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) 1061822
(540) OPEN-PLUG	
(732) ALCATEL-LUCENT FRANCE,
3 AVENUE OCTAVE GRÉARD F-75007 PARIS (FR)
(151) 2010 10 21
(441) 2011 03 14
(111) 1208150
(540) SHOIBERG	
(732) Kononchuk Vladimir Anatolyevich,
prospekt Marshala ZHukova, d. 43, korp. 3,
kv. 80, RU-123308 g. Moskva (RU)
(151) 2019 08 26
(441) 2019 11 04

(511) 9, 38, 42
(581) 2011 01 13
(511) 18, 25

(581) 2019 10 17

(111) 1322176
(540) INDIAN CHERRY	
(511) 43
(732) Pivovar ZUBR a.s.,
Komenského 696/35, CZ-750 02 Přerov I-Město (CZ)
(151) 2016 07 11
(441) 2017 01 02
(581) 2016 12 08
(111) 1369363
(540) OXXI PROFESSIONAL
(511) 3
(732) Skliarova Yuliia Yuriivna,
vul. Anny Akhmatovoi, 45, kv. 74Kyiv 02095 (UA);
Skliarova Olha Yuriivna, vul. Anny Akhmatovoi, 45,
kv. 74, Kyiv 02095 (UA)
(151) 2020 03 26
(441) 2020 06 01
(581) 2020 05 14
(111) 1392322
(540) OMBRE NOMADE	
(732) LOUIS VUITTON MALLETIER,
2 rue du Pont-Neuf, F-75001 PARIS (FR)
(151) 2018 03 16
(441) 2018 04 23

(511) 3
(581) 2018 04 05

(111) 1415394
(540) BOLERO
(511) 5, 7, 16, 18, 21, 25,

30, 32, 33, 35, 39, 41, 43, 45
(732) „BOLERO Co.” Ltd., No 1, Dragalevska str., office 2,
Lozenetz Region, BG-1407 Sofia (BG)
(151) 2017 12 12
(441) 2018 08 20
(581) 2018 08 02
(111) 1435310
(540) Acqua eVa FONTI ALTA VALLE PO
(531) CFE: 01.15.15, 06.01.02, 26.11.12, 27.05.08, 29.01.12
(511) 32
(732) FONTI ALTA VALLE PO S.P.A.,
Via Roma, 61, I-12034 PAESANA (Cuneo) (IT)
(151) 2018 05 25
(441) 2018 12 10
(581) 2018 11 22
(111) 1470706
(540) THE WE COMPANY	
(732) WeWork Companies LLC,
115 West 18th Street, New York NY 10011 (US)
(151) 2019 01 18
(441) 2019 06 24

(511) 35, 36, 41, 43
(581) 2019 06 06

(111) 1473638
(540) Elise Braun
(531) CFE: 27.05.01
(511) 3
(732) Skliarova Yuliia Yuriivna,
vul. Anny Akhmatovoi, 45, kv. 74, Kyiv 02095 (UA);
Skliarova Olha Yuriivna, vul. Anny Akhmatovoi, 45,
kv.74, Kyiv 02095 (UA)
(151) 2019 12 23
(441) 2020 03 09
(581) 2020 02 20
(111) 1485060
(540) OneRevo
(732) OSG CORPORATION, 3-22 Honnogahara,
Toyokawa-shi, Aichi 442-0005 (JP)
(151) 2019 03 28
(441) 2019 09 16

(511) 7
(581) 2019 08 29

(111) 1485061
(540) ONE REVO
(531) CFE: 14.07.06, 24.15.01, 27.03.15, 27.05.09, 29.01.13
(511) 7
(732) OSG CORPORATION, 3-22 Honnogahara,
Toyokawa-shi, Aichi 442-0005 (JP)
(151) 2019 03 28
(441) 2019 09 16
(581) 2019 08 29
(111) 1485119
(540) Le SUPERBE 1862
(531) CFE: 24.07.01, 24.13.01, 25.01.06, 27.01.01
(732) LeSuperbe AG,
Langrüti 1, CH-6333 Hünenberg See (CH)
(151) 2019 09 17
(441) 2019 11 25

(511) 29
(581) 2019 11 07

(111) 1493235
(540) INNOVATIVE IN PASSION	 (511) 3, 35, 44
(732) Sorokin Yurii Oleksandrovych,
vul. Marata, 38m. Odesa 65085 (UA)
(151) 2019 04 11
(441) 2019 11 04
(581) 2019 10 17
(111) 1496260
(540) Seventeen
(511) 25
(732) KONONENKO VALERIY MYKOLAIOVYCH,
vul. S.Gryzevzia, 33 A, kv. 225m. Kharkiv 61172 (UA)
(151) 2019 09 02
(441) 2019 11 25
(581) 2019 11 07
(111) 1496470
(540) MASTER SERVICE together to move
(531) CFE: 26.04.09, 27.05.10
(511) 35, 37, 39, 40, 41, 42
(732) Bershadskyi Mark Volodymyrovych,
vul. Saburivska, 37m. Kharkiv 61068 (UA)
(151) 2019 07 17
(441) 2019 11 25
(581) 2019 11 07
(111) 1496471
(540) M MOVEL
(531) CFE: 26.11.07, 27.05.09
(511) 7
(732) Open Joint Stock Company „Mogilevsky zavod liftovogo
mashinostroeniya” (OJSC „Mogilevliftmash”),
OJSC „Mogilevliftmash”, Prospekt Mira 42, 212798 Mogilev (BY)
(151) 2019 08 19
(441) 2019 11 25
(581) 2019 11 07
(111) 1496495
(540) JO
(511) 3, 5
(732) United Consortium Netherlands B.V., Siriusdreef 17, NL-2132
WT Hoofddorp (NL)
(151) 2019 09 13
(441) 2019 11 25
(581) 2019 11 07
(111) 1496525
(540) ISANA KIDS
(531) CFE: 04.02.01, 26.01.03, 26.13.25, 27.05.09
(732) Dirk Rossmann GmbH,
Isernhägener Straße 16, 30938 Burgwedel (DE)
(151) 2019 07 15
(441) 2019 11 25

(511) 3, 5, 28, 35
(581) 2019 11 07
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(111) 1502239
(540) TALAN
(531) CFE: 26.04.07, 26.11.14, 26.15.25, 27.05.17
(511) 25, 35
(732) LIMITED LIABILITY COMPANY „TALANLEGPROM”,
vul. Saksaganskogo, 77, Kyiv 01033 (UA)
(151) 2019 07 24
(441) 2019 12 23
(581) 2019 12 05
(111) 1502245
(531) CFE: 19.07.01
(511) 33
(732) ALIANŢA-VIN S.R.L.,
întreprindere mixtă, Str. Orheiului nr. 38, MD-3701 Străşeni (MD)
(151) 2019 08 30
(441) 2019 12 23
(581) 2019 12 05
(111) 1502302
(540) SUMMER VALLEY BOSTAVAN
(531) CFE: 05.07.10, 25.01.15, 27.05.24
(511) 33
(732) VINĂRIA BOSTAVAN S.R.L.,
întreprindere mixtă, Etulia,
Vulcăneşti, MD-5352 UTA Găgăuzia (MD)
(151) 2019 09 26
(441) 2019 12 23
(581) 2019 12 05
(111) 1535361
(540) Luxton
(531) CFE: 27.05.01
(511) 3
(732) Skliarova Yuliia Yuriivna, vul. Anny Akhmatovoi, 45,
kv. 74, Kyiv 02095 (UA); Skliarova Olha Yuriivna,
vul. Anny Akhmatovoi, 45, kv. 74, Kyiv 02095 (UA)
(151) 2020 03 30
(441) 2020 06 29
(581) 2020 06 11
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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) 1368458
(540) PLUG-IN	
(511) 11
(732) INVICTA GROUP, Zone Industrielle, Lieudit la Gravette,
F-08350 DONCHERY (FR)
(151) 2017 07 19
(441) 2017 10 23
(581) 2017 10 05
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C Z Ę Ś Ć II

KOMUNIKATY URZĘDOWE
Lista rzeczników patentowych
(wpisy i skreślenia)
Decyzją Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 luty 2021 r. wydaną na podstawie art. 25 ust. 1 w związku
z art. 18 ust. 4 i art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 11 kwietnia 2001 r. o rzecznikach patentowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1861 i z 2020 r. poz. 288),
wpisano na listę rzeczników patentowych w poz. nr:
3554

Petrykowski Marcin Łukasz

Warszawa

